
IZLET K SOSEDOM NA HRVAŠKO V ZAGREB 

Za konec letošnjih izletov članov našega Kluba smo organizirali izlet k 

našim južnim sosedom na Hrvaško. Obiskali smo glavno mesto Zagreb, 

kjer smo si ogledali Tehnični muzej Nikole Tesle in Živalski vrt Zagreb. 

Na pot smo krenili v četrtek, 4. 10. 2017, ob običajni uri in na že 

tradicionalnih postajah »pobirali« udeležence izleta. Bilo nas je 44. V vlogi 

»sprevodnika« in seveda organizatorja izleta je bil tokrat član Izvršnega 

odbora Kluba Jožef Grah. Pri delu sta mu pomagali naši članici Elena 

Sanden in Mira Marin. 

Bilo je sveže jutro in sonce na vzhodu je naznanjalo lep dan, kar se je na 

koncu tudi izkazalo. Po krajšem nagovoru našega predsednika Mirka Ploja 

smo že kmalu prispeli na mejni prehod za mednarodni promet Gruškovje. 

Vsi smo si že prej pripravili dokumente za prehod meje,  naš »sprevodnik«, 

bivši mejaš, je s policisti na obeh straneh državne meje uredil vse 

potrebno, da smo mejo prestopili hitro. Pot smo nadaljevali proti Zagrebu. 

Do prvega počivališča na hrvaški avtocesti, kjer smo se okrepčali z odlično 

suho malico, nam je Jožef predstavil in opisal program izleta. Do 

Tehničnega muzeja nas je brez težav pripeljal naš stari znanec voznik 

avtobusa Drago. Žal se je zaradi nagajivega »garmina« nekaj časa vozil v 

napačno smer naš kolega Tone Tušek, ki nas je želel pričakati pred 

tehničnim muzejem. Kasneje mu je le uspelo in se nam je pridružil pri 

ogledu. 

 



V muzeju nas je sprejel izredno izkušen in hkrati zabaven vodnik, ki nas 

je najprej popeljal v demonstracijski kabinet velikana in genija znanosti 

Nikole Tesle, ki je namenjen poskusom s Teslinim transformatorjem 

energije, kjer so neposredno sodelovali tudi naši nekateri člani Mirko, 

Elena idr. 

 

V nadaljevanju nas je vodnik popeljal v imitacijo rudnika in nam predstavil 

eno od najstarejših gospodarskih dejavnosti, ki traja še danes. 

Ogled z vodnikom smo končali v oddelku za transformacijo energije, kjer 

smo si ogledali parne stroje iz začetka 18. stoletja, motorje z notranjim 

izgorevanjem, elektroenergetske naprave kot ene najuporabnejših oblik 

prenosa energije, nuklearne energije in na koncu še alternativne vire 

energije. 

  



Preostali čas je bil namenjen individualnem ogledu muzejskih zbirk: 

gasilstva; rudarstva, geologije in nafte; geodezije in katastra; astronavtike 

s planetarijem; prometa (kopenski, vodni, zračni), kjer smo si ogledali 

originalne izvedbe starejših vozil, plovil, letal in tirnih vozil, koles, 

motociklov idr.; poljedelstva s prikazom naprav in strojev za obdelovanje 

zemlje in ob koncu še oddelek namenjen velikanom hrvaške znanosti in 

tehnike.    

 

Po ogledu muzeja smo se zadovoljni z videnim odpravili v zagrebško četrt 

Maksimir, kjer poleg nogometnega kluba Dinamo domuje tudi Živalski vrt.  

Ker sta nas ogled muzeja in vožnja skozi velemesto že malce izčrpala, 

smo najprej obiskali restavracijo »Morski lav« in se okrepčali z odličnim 

kosilom v restavraciji s pogledom na bazen z morskimi levi. 

  



Po kosilu je sledil individualni ogled živali v živalskem vrtu,  več kot 300 iz 

vsega sveta, kjer si je vsak od nas našel priljubljeno žival.  Arhitekturno je 

živalski vrt umeščen v park Maksimir z veliko dreves, grmičevja, rastlin kar 

daje vtis prijaznega živalskega vrta.   

Navdušenje po ogledu živalskega vrta je malce splahnelo, ko smo proti 

Sloveniji potovali prav v času prometne konice v velemestu, kar Zagreb je. 

Po približno uri vožnje smo končno prispeli na odsek avtoceste proti 

mejnemu prehodu Macelj/Gruškovje. Vmes smo se še malo okrepčali, 

pretegnili noge in spili kakšen »špricar«. 

Zatem nas je zopet čakala mejna kontrola, a je naš »sprevodnik« in 

organizator izleta zopet uredil vse potrebno za hitri prehod državne meje 

tako na hrvaški kot slovenski strani.  

Okoli 18. ure smo se ustavili v Motelu Majolika v Tržcu, kjer smo se 

okrepčali s toplo malico »na žlico«. 

Celodnevno druženje smo zaključili dobre volje, nekaj smo tudi zapeli, se 

poveselili in obljubili, da se dobimo na naslednjem izletu, ki bo žal šele 

naslednje leto. A nič zato. Do konca leta  imamo v klubu še kar nekaj 

aktivnosti in prireditev za nas.  
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