
MEDNARODNO SREČANJE V VARAŽDINU 

 

Varaždin ni najstarejše niti največje mesto Hrvaške, a je mesto dolge 

zgodovine, s številnimi kulturnimi znamenitostmi ter edinstveno 

arhitekturo.  Poseben je tudi po svojih prebivalcih, ki so bolj kot kdorkoli 

navezani na svoje mesto. So ljudje odprtega in svetovljanskega duha, ki 

goste vedno pričakajo odprtega srca. Tako je bilo tudi v soboto, 31. 

avgusta 2019. Člani Kluba Maksa Perca Maribor smo se tega dne udeležili 

srečanja članic in članov društev upokojenih delavcev organov za notranje 

zadeve Madžarske (Marcalija, Nagykanisze), Slovenije (Maribor) ter 

Hrvaške (Čakovec, Varaždin). Društvo Varaždin je bilo letos tudi 

organizator tradicionalnega srečanja. 

Ob dogovorjeni uri smo prispeli do restavracije River Pub, v Varaždinu, 

kjer je potekal uradni in družabni del srečanja. Skupaj s člani 

organizacijskega odbora, nas je sprejel predsednik udruge Varaždin 

Stjepan Baksa. Sledili so pozdravni nagovori visokih gostov iz Policijske 

uprave Varaždinska, občine Varaždin ter zveze društev upokojencev. Za 

povabilo in prijazen sprejem smo se organizatorju zahvalili tudi gostje. 

Pripravili so nam obilno malico ter nas seznanili s potekom srečanja. 

Odpeljali smo se v center mesta, kjer je potekal »Špancirfest«. Mesto 

svojo identiteto gradi na številnih festivalih in to je prav gotovo eden 

takšnih. Dogodek v mesto privabi goste od blizu in daleč. Tudi mi smo bili 

med njimi. Na osrednjem mestnem trgu smo se sprehodili mimo stojnic. 

Domačini so predstavljali mojstrske veščine obrti. Na dvorišču mestne 

hiše, smo spremljali nastop Varaždinske mestne straže ter skupine 

jamskih ljudi. Celotno prireditev so popestrili ulični glasbeniki, čarodeji ter 

drugi umetniki. Imeli smo kaj videti. Obhodili smo trge, ulice in druge skrite 

kotičke. Spoznali smo utrip mestnega življenja, v katerem se prepletata 

preteklost in ritem sodobnega časa. Doživeli smo nekaj zabavnih 

trenutkov ter se za kratek čas počutili kot Varaždinci. Spoznali smo, da 

mesto in ljudje živijo za ta deset dnevni ulični festival.  



 

Ker nas je spremljalo lepo sončno vreme smo si na gostinskih vrtovih 

poiskali senco ter si privoščili kavico in se odžejali z drugimi pijačami. 

Vrnili smo se v restavracijo River Pub, kjer je sledil kulturno zabavni 

program.  

Ženski pevski zbor, katerega predstavnice so bile oblečene v tradicionalne 

narodne noše, so zapele nekaj lepih domačih zagorskih pesmi. Za njimi je 

nastopila tamburaška skupina, ki je s svojim izborom pesmi ter lepim 

petjem, navdušila udeležence srečanja. 

  

Sledilo je kosilo. Ob zvokih tamburaške skupine smo tudi ubrano zapeli in 

zaplesali.  



  

Mirko Ploj je organizatorju, predsedniku udruge Varaždin, v zahvalo za 

organizacijo ter v spomin na srečanje, izročil plaketo kluba ter praktično 

darilo. 

  

Glasba nas je povezala in kar nismo se mogli posloviti. Tamburaši so v 

našo čast zaigrali tudi nekaj pesmi po naši želji. Pri petju smo jim po svojih 

močeh pomagali. 

  



 

 



 

Srečanje in druženje naših članic in članov se je tako zaključilo v Mariboru, 

ko se je dan že prevesil v večer. Spet smo videli in doživeli nekaj novega, 

se sprostili in se z dragocenimi spomini vrnili domov. Bili smo enotnega 

mnenja, da smo skupaj preživeli lep zadnji avgustovski dan.  
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