
SREČANJE UPOKOJENIH DELAVCEV ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE HRVAŠKE, SLOVENIJE IN MAĐARSKE 
 
V četrtek, 18. maja 2017, se je 37 članov našega Kluba, prvič udeležilo že 
19. tradicionalnega srečanja članov društva upokojenih delavcev organov 
za notranje zadeve: PU Međimurska, PU Varaždinska in PU Krapinsko-
Zagorska iz Republike Hrvaške ter Nagykanisza in Marcali iz Madžarske. 
Srečanje so organizirali člani Društva upokojenih delavcev organov za 

notranje zadeve PU Međimurska. 
 

   
 

Udeleženci srečanja, nekaj več kot 200, se nas je zbralo na Trgu republike 
v centru mesta Čakovec, kjer so predsedniki društev, ob častnem 
spremstvu »Garde Zrinski«, najprej položili venec pri spomeniku Nikoli 

Zrinskemu, pri Spominskem zidu umrlim in pogrešanim hrvaškim 
braniteljem pa poklonili v spomin in prižgali sveče.  
 

  
 

V nadaljevanju so udeležence srečanja v atriju »starega gradu Zrinski«  
pozdravili in nagovorili: načelnik mesta Čakovec in član hrvaškega sabora 
Stjepan Kovač; namestnik načelnika mesta Čakovec Mario Medved; 

župan Međimurske županije Matija Posavec; načelnik Policijske uprave 
Međimurska Krunoslav Gosarić in predsednik društva upokojenih 
delavcev organov za notranje zadeve PU Međimurska Dragutin Bajsić.  



  
Po pozdravnih nagovorih in druženju ob malici je sledilo krajše predavanje 
o zgodovini družine Zrinski, ki ga je vodil kustos Muzeja Čakovec Zlatko 
Bacinger. Zatem smo si v muzeju ogledali zanimivo zbirko, ki zajema: 
arheološki, kulturno-zgodovinski in etnografski del, likovno galerijo, 
lapidarij in obdobje hrvaške osamosvojitvene vojne.  
 
Sledil je ogled centra mesta Čakovec, kjer smo se udeleženci, na lepo 
urejenih ulicah brez prometa, družili na vrtovih mestnih lokalov in obujali 
spomine na naša aktivna leta.   
 

  
 

Zaključek srečanja s kosilom in druženjem ob glasbi in plesom se je začel 
ob 13.30 uri na kmečkem turizmu HOZJAN v kraju Mačkovec blizu 
Čakovca. V razkošni dvorani restavracije »Fontana« nas je najprej 
razveselila folklorna skupina »KUD Mačkovec«. Za zabavo in ples pa sta 
nam igrala glasbenika. Na lepo urejeno zelenici so bile organizirane 
družabne igre brez tekmovalnega naboja – le z namenom druženja in 
dobre volje, ki je je bilo v izobilju. 
 

  
 

Vmes so se na krajšem delovnem pogovoru sestali predsedniki prisotnih 
društev in se dogovorili o nadaljnjih oblikah in vsebinah srečanja. 
 



  
 

Člani našega kluba smo se poslovili prvi in se vrnili preko mejnega 
prehoda Središče ob Dravi. Tu smo se prepričali, da naši aktivni kolegi 
delo opravljajo tako kot jim nalaga nacionalna in schengenska 
zakonodaja. In prav je tako, pravim jaz, avtor tega zapisa, bivši in večni 
»mejaš«.  
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