
DONAVA JE BILA NAŠA SPREMLJEVALKA 

V nedeljo, 22. maja 2022, ob 22. uri člani Kluba upokojenih delavcev 
Ministrstva za notranje zadeve Maribor, ki so se odločili za tridnevni izlet, 
niso legli k počitku kot običajno, temveč so se z avtobusom podali na dolgo 
pot do Beograda. Sedeminštirideset članic in članov je odpotovalo na 
križarjenje po Donavi. Vožnja oziroma noč je, ob doslednih mejnih 
kontrolah in kratkih postankih, hitro minila. Čeprav smo med vožnjo tudi 
zadremali, nas je dokončno predramil hladen veter na obrežju reke 
Donave. 
Ladja s posadko nas je že čakala ob Brankovem mostu, ki je ime dobil po 
srbskem pesniku. Namestili smo se na krov velike, sodobne ladje. Na 
zgornji palubi je imel vsak svoj ležalnik, v spodnjem salonskem delu pa 
smo imeli zajtrk in kosilo. Ves čas je bila z nami vodnica Olgica, ki nam je 
pripovedovala o zgodovinskih in kulturnih znamenitostih ter o naravnih 
lepotah, ki smo jih imeli priložnost videti in opazovati. 
 

 
 
Naša plovba iz Beograda se je pričela mimo Smederevske trdnjave do 
izliva Morave v Donavo, mimo trdnjave Ram, v rečni del, kjer je Donava 
najširša v Srbiji in se zaključila z vstopom na območje narodnega parka 
Đerdap. Pluli smo skozi najdaljšo in najglobljo sotesko v Evropi. Pozno 
popoldan smo pripluli do Tekije, kjer je Donava najlepša. Prepluli smo okoli 
214 kilometrov. Po izkrcanju z ladje smo se z avtobusom odpeljali v mesto 
Kladovo, kjer smo se namestili v hotelu.  



Po večerji smo čas do spanja izkoristili za ogled mesta ter pijačo v zaprti 
peš coni. Sodobni hotel nam je nudil prijetno nočitev. Navdušeni smo bili 
nad lepo in domiselno urejen kraj, poln zelenja in rož. Poseben čar pa mu 
daje Donava, ki teče mimo. 
 
Naslednji dan smo se ob obali reke Donave odpeljali v deset kilometrov 
oddaljeno hidroelektrarno Đerdap. Ogledali smo si elektrarno ter največje 
turbine. Zanimiv je tako hidroenergetski kot plovni sistem. Tako Srbija kot 
Romunija razpolagata s polovico elektrarne. Sosedski državi sta jo skupaj 
zgradili, skupaj jo vzdržujeta in skupaj izkoriščata njeno energijo. 
 

 
 
Ob obrežju Donave nas je pot vodila do arheološkega najdišča Lepenski 
Vir. Gre za eno najstarejših zemeljskih kultur in njene svojevrstne 
umetnosti. Najdeni so bili skeleti, ognjišča in skulpture, ki so jih postavili 
na ogled. 

 



Za še en čudovit razgled na Donavo smo se odpeljali na Kapetan Mišin 
Breg. Ogledali smo si galerije na prostem s številnimi skulpturami, jezerce 
z lokvanji in uživali v izjemnih pogledih na Donavo in njeno okolico.  
Zunaj na prostem smo uživali ob različnih lokalnih gastronomskih 
specialitetah. Tovarišu Žiki, lastniku Etno kompleksa, smo izročili darilo in 
se poslovili s pesmijo. On pa nas je z uradnim vabilom št.: 1332 povabil 
na svoj 120 rojstni dan. Obljubili smo mu, da pridemo, da nas bo pripeljal 
isti voznik in spremljala ista vodnica. 
 

 
 

 
 
Popoldne smo se odpeljali v center Beograda in si ogledali srbsko 
pravoslavno cerkev Svetega Save. Iz Beograda smo nadaljevali pot do 
kraja Vrdnika, na obronkih Fruške Gore. Mestece je znano po izvirih 
termo-mineralne vode. Namestili smo se v hotelu Termal. Nastanitev, v 
primerjavi s sobami hotela, kjer smo prenočili prvo noč, je bila pravo 
presenečenje.  



Noč, ki je bila pred nami je bila vroča, pa ne zaradi dejavnosti nas 
upokojencev, temveč zaradi nedelovanja klimatskih naprav v podstrešnih 
hotelskih sobah. Z nestrpnostjo smo pričakovali jutro, ki kar ni hotelo priti. 
A je dan mladosti za nas malo manj mlade vseeno prišel.  
 

 
Sončni žarki so nam dali novo mero energije za dogodivščine, ki so bile 
pred nami. Pot nas je, ob pomoči vodnika, vodila po vinogradniškem 
območju na obronkih Fruške Gore do vinske kleti v kraju Banoštor. Ob 
vinogradniški malici smo pokusili tudi njihova vina.  
 

 



 
 
V dobrem vzdušju smo nadaljevali pot. Po daljšem čakanju na mejnem 
prehodu Ilok smo vstopili v R Hrvaško. Med znameniti vinogradi in 
prostranimi polji smo se bližali Vukovaru, kjer so sledovi vojne vidni še 
danes. Tu smo obiskali lokalno pivovarno. V gostoljubnem okolju smo 
prisluhnili strokovni razlagi o postopkih varjenja piva. Tudi degustaciji piva 
se nismo odrekli, pa tudi kar nekaj steklenic smo nakupili za domov. 
 

 
 
Zapeljali smo se še skozi mesto Vukovar ter zavili v smeri Slovenije. Z 
nekaj postanki smo v nočnih urah varno prispeli nazaj v Maribor.   
 
Prepričan sem, da bodo razno vrstni spomini še dolgo časa osrednja tema 
naših pogovorov z domačimi, sorodniki, prijatelji in znanci. Vabljeni na 
tridnevni izlet članic in članov našega kluba v letu 2023. 
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