
Osnovna šola Koseze
www.oskoseze.si

Turizem Ljubljana
www.visitljubljana.si 

Turistično društvo Koseze
www.td-koseze.si 

Trgovina in vinoteka Pr`Španc
Prodaja vrhunskih vin priznanih vinskih kleti

Točena vina vinske kleti Goriška brda
Prodaja izdelkov čokoladnice Olimje

Prodaja sadja in zelenjave 

Vodnikova cesta 105, tel. 01/519-38-46
www.janov.si

Podobnik in Tekavčič d.n.o.
Servis kosilnic, motornih žag, kultivator-
jev, agregatov, snežnih frez in motornih 

koles
Koseška cesta 2,  tel. 01/517-13-85

Unithal d.o.o.
Košnja trave in vzdrževanje zelenih 

površin, obrezovanje živih mej, proizvodnja 
in namestitev klopi ter košev za odpadke

Ulica bratov Škofov 7, tel. 031/607-872
www.unithal.si
info@unithal.si

Datumi odprtih vrat modulne 
železniške makete Koseze

v letu 2012:

28. januar

24. marec

21. april

26. maj

9. junij

29. september

20. oktober

17. november

8. december

od 15h do 18h. 

Obiščite spletno stran www.zeleznica.net!

Osnovna šola Koseze
Ledarska ulica 23

Ljubljana

2012
15 let!

100. srečanje



Maketa se nahaja v OŠ Koseze, dostop:
z avtomobilom

zahodna Lj. obvoznica ali AC Šentvid-Koseze, 
izvoz Podutik-Koseze, smer Koseze. Na sema-
forju pri policijski postaji levo na Ledarsko cesto,  
potem naravnost do šole na desni strani ulice.

z avtobusom LPP
št. 5 smer Podutik in
št. 22 smer Kamna gorica,
v obeh primeri izstopite na postaji Koseze (120).

Kratka zgodovina

Maketa je grajena po FREMO standardu v 
merilu 1:87 (H0, HOe). Trenutno jo sestav-
lja 36 modulov s skupno dolžino proge 40 
metrov, vseh tirov na maketi pa je skupaj 
natančno 77 metrov. 
Še vedno jo vsebinsko dopolnjujemo in bo-
gatimo. 

Več informacij o ZMŽMK lahko dobite na 
spletni strani www.zeleznica.net/zmzmk 
in po elektronski pošti info@zeleznica.net.

Kako do nas?

Podatki o maketi

Začetki postavitve modulne makete v Ko-
sezah segajo v leto 1997, ko se je februarja 
v Osnovni šoli Koseze zbralo več kot dvaj-
set ljubiteljev modulnih maket iz celotne 
Slovenije. Na razstavi lastnikov modulnih 
maket v merilu H0 je bilo prvič in edinkrat 
do sedaj v Sloveniji na enem mestu zbranih 
preko 50 modulov s skupaj več kot 90 
metri železniških tirov. Obisk in navdušenje 
obiskovalcev je vse skupaj zelo presenetil.
Nekaj mesecev po omenjeni razstavi je 
Venčeslav Thaler zaradi težav s shranje-
vanjem modulov začel razmišljati o stalni 
postavitvi modulne železniške makete. 
Vodstvo Osnovne šole Koseze mu je pri-
jazno odstopilo del prostora v zaklonišču v 
kletni etaži šole. Tu sta s sinom Romanom 
postavila prvo postajo in še nekaj modu-
lov. Nekaj svojih modulov je prispeval tudi 
Boštjan Jarc iz Novega mesta. 
Postavitev modulov je 17. novembra 1997 
počastilo srečanje več ljubiteljev železnic, 
ki je bilo v kletnih prostorih organizirano 
prvič.

Na srečanju smo vozili vlake na 14 modulih 
s skupno dolžino prevoznih tirov približno 
17 metrov. Dolžina vseh tirov s postajnimi 
vred je bila 33 metrov. Zarad posebnosti 
prostora, sta morala določene module izde-
lati po meri, da sta progo lahko speljala iz 
enega v drug prostor.

Občasno so na razstavah sodelovali tudi 
drugi maketarji (Milan Hribar in Martin 
Brumat iz Jesenic, Miloš Jocif iz Kranja in 
Vojko Travner iz Velenja), ki so s svojimi 
moduli popestrili stalno postavitev.

Policija

ZMŽMK v letu 2012
Leto 2012 je za ZMŽMK prav posebno.
Novembra bo minilo 15 let od prvega 
srečanja ob modulni maketi v Kosezah,
junija pa se bo zgodilo že 100. srečanje!


