
IZLET V VOJVODINO 
Tisti, ki se veselimo tridnevnega izleta, ki poteka vsako leto v organizaciji 

našega kluba, vemo kako hitro mine 365 dni. Prišel je maj 2019 in z njim 

dan, ko smo se podali na pot. Že v nočnih urah, 28. 5. 2019, smo vstopili 

na avtobus ter se podali proti Vojvodini. S seboj smo vzeli dežnike in 

pelerine, a je oboje ostalo suho, pa tudi toplih oblačil nismo potrebovali, 

saj nas je prijetno grelo sonce.  

Preko mejnega prehoda Pince smo vstopili v Madžarsko. Prijetno 

potovanje, z nekaj postanki, nas je preko madžarskih ravnic, pripeljalo do 

mejnega prehoda Kelebija, kjer smo vstopili v Srbijo. Po nekaj kilometrih 

vožnje smo se ustavili na prvi točki naše destinacije – v mestu Subotica. 

V spremstvu vodnice smo se sprehodili skozi mesto ter si ogledali kulturne 

znamenitosti kraja. Mesto je zanimivo, saj gre za etično, versko in kulturno 

zelo raznoliko prebivalstvo. 

  

Ob obali jezera v kraju Palić smo obiskali vinoteko Zvonko Bogdan. Gre 

za povezanost umetnosti in vina, saj je večinski lastnik glasbenik. Ogledali 

smo si prostore kleti in celotne vinoteke, v katero so ujeti trenutki ljudi, 

časa in kulture. V prelepem ambientu degustacijske sobe smo uživali v 

pokušnji treh sort vina. 



  

 

Vrnili smo se v mesto Subotica ter si privoščili vojvodinsko malico. 

Prvi dan nas je pot vodila še do Zrenjanina, kjer smo se okoli 18. ure 

nastanili v hotelu Vojvodina. Najbolj nas je presenetilo, da v hotelu, kot v 

celotni Vojvodini, iz vodovodnih cevi ne teče pitna voda. 

Na večerjo smo se odpeljali na bližnji Kmečki turizem Stara dunja. Po 

večerji smo, utrujeni od dolgega potovanja, že takoj po 22. uri legli k 

zasluženemu počitku. 

 



Po zajtrku smo se odpeljali v naravni rezervat imenovan Carska Bara, na 

ogled največjega jezera v Evropi.  V tej oazi miru gostujejo številne ptice. 

Močvirnato območje pa privlači tudi veliko komarjev. Zato smo med 

ogledom lepot prostranega jezera in poslušanjem našega vodnika, 

ploskali predvsem komarjem. Pred njimi se je vsak reševal po svoje.   

  

Obiskali smo tudi poseben kraj, ekološko zaščiteno cono, imenovano Belo 

Blato. Skozi drevored ameriškega gabra smo vstopili na območje, ki je z 

vseh strani obkroženo z vodo. Na tem območju živi šest enakopravnih 

narodov, ki govori prav toliko različnih jezikov. Njihovo življenje, delo in 

kulturo nam je predstavil ravnatelj tamkajšnje osnovne šole in vrtca. 

Spoznali smo kar nekaj življenjskih resnic. Ogledali smo si še etno hišo, ki 

je zgrajena iz naravnih materialov in opremljena v stilu s konca 19. stoletja. 

  

Nazaj v mesto Zrenjanin smo se vračali skozi kraj Ečka, naselje bogate 

zgodovine in zanimivih turističnih točk. 

Sledil je voden ogled mesta Zrenjanin. Z ogledom smo pričeli pri »našem« 

hotelu Vojvodina, ki stoji v samem centru mesta. Obkroža ga velika peš 

cona, kjer je tudi večina mestnih znamenitosti.  



Na trgu smo si ogledali zgradbo narodnega gledališča, knjižnico ter 

kulturno-zgodovinske spomenike.  

  

Vstopili smo v lepo baročno hišo, v kateri domuje mestni svet ter v 

mogočno pravoslavno cerkev. Sprehodili smo se po trgih in ulicah ter na 

poti obiskali podružnico Turistične agencije Relax. Prijazno so nas sprejeli 

ter poskrbeli, da nismo bili žejni.  

Po ogledu mesta smo se odpeljali v kraj Klek, kjer so nam v lovskem domu 

pripravili kosilo. Za dobrodošlico so nam postregli tople ocvirke s kruhom. 

Sledil je golaž s testeninami. Za glavno jed pa je bilo mešano meso z žara 

in zeljna solata. Za zaključek še torta in kavica. Ves čas pa so bile na 

razpolago neomejene količine in vrste pijač. Naše kulinarično druženje je 

spremljala domača glasbena skupina, zato smo tudi plesali in prepevali. 

  

Proti večeru smo se vrnili v hotel, kjer nas je čakala še večerja. Vsi smo 

gledali v krožnike, a hrana nam nikakor ni šla več v slast. Dobrote kosila 

so naredile svoje.  

Sledil je počitek in zgodnjo vstajanje. Po zajtrku smo zapustili hotel ter se 

odpeljali proti Beogradu. Ustavili smo se na slovenskem veleposlaništvu, 

kjer nas je sprejel veleposlanik Iztok Jarc in policijski ataše Davor Pešić. 



   

Iz avtobusa smo si ogledali nekatere znamenitosti Beograda in se ustavili 

pri cerkvi Svetega Save. Cerkev spada med največje pravoslavne cerkve 

na svetu. Čeprav je cerkev na zunaj videti povsem urejena in dokončana, 

znotraj nje že nekaj let potekajo obnovitvena dela. Prav zaradi tega smo 

si lahko ogledali le eno podzemno etažo, a smo imeli kaj videti. 

 

Beograda pa seveda nismo mogli zapustiti, ne da bi se ustavili na 

znameniti tržnici. Vsak po svoje smo si ogledali širno območje raznolikih 

tržnic, prav tako pa se je vsak znašel tudi za kosilo oziroma potešitev 

lakote.  

Vstopili smo na avtobus in pot nas je, s prestopi državne meje in nujnimi 

postanki, okoli 23. ure, pripeljala domov, nazaj v Maribor. 



In po čem si bomo najbolj zapomnili naš tridnevni izlet. Najprej po prijetni, 

veseli družbi, katero je spremljalo obilo smeha. Pa potem, da nismo bili ne 

lačni, ne žejni, pa seveda po številnih enkratnih naravnih in kulturnih 

znamenitostih. Skupaj smo preživeli tri prečudovite dni. In našo druščino 

je vsak dan posebej nagrajevalo lepo, toplo in sončno vreme. 
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