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ПЛАНИНАРИ СРБИЈЕ НА ПУТЕВИМА
ОСЛОБОДИЛАЦА ОТАЏБИНЕ ( 1912 – 2012 )

Планинарски гласник бр 71.

ПОХОД „ЗЕБРЊАК 2012 ”
Ристовац, 27. октобра 2012. године - на окупу су планинари из разних крајева Србије. Крај Споменика смо погинулима у ратовима од 1912.
до 1918. године. Весна Ђорић, професор историје из Врања, говори о
жртвама мештана у балканским и Првом светском рату. Секретар Планинарског савеза Србије Бранислав Божовић отворио је Планинарски поход
“Зебрњак 2012.”
Покрет је у 8,30 часова. Испраћена од потомака српских ратника, колонa од близу 150 планинара из 28 друштава креће на поход. Организатори су Планинарски клуб “Железничар 2006” из Врања и Планинарски
савез Србије. Циљ је Зебрњак, усред кумановске равнице, где се одиграла чувена Кумановска битка. Пред нама је 25 километара хода.
Октобра 1912. године, Прва српска армија, под командом регента
Александра Карађорђевића, надирала је ка Кумановском пољу преко
врањског краја. Кренула је у коначни обрачун са моћном турском војском
и ка вратима слободе. Планинарским походом следимо стопе српских ратника јунака, да покажемо да нисмо заборавили њихова дела и жртве.
Крећемо се стазом коју су трасирали врањски планинари. Пролазимо покрај археолошког локалитета Кале Кршевица из III века пре наше ере.
Освежили смо се код нашег домаћина и пријатеља планинара Чеде
Крстића, а затим кренули на успон кроз борову шуму. Колски пут даље
води према селу Јастребац и планини Рујан.
Време за ово годишње доба је идеално. Видици јасни према околним
брдима и долинама, четинарским и листопадним шумама и удаљеним селима. Избијамо на гребен и уживамо у јесењим бојама. Нисмо тако далеко од асфалта који води од Ристовца ка Кленику, ипак на нашем путу су
ретке куће и знаци живота, просто да пожелите сусрет са мештанином,
или да чујете лавеж паса. Нисмо још ни нa половини пута до циља. Око
поднева сустижу нас кише и ветар, онда и магла. Нажалост, прогноза се
обистинила, али – планинари смо и ништа нас не сме изненадити. У боровој шуми прија топао чај са медом. Невреме је све јаче.
У атару смо села Лукарце. Палим борцима у балканским ратовима за
ослобођење од Турака од 1912. до 1918. године СУБНОР Бујановца је подигао спомен-обележје. Ово је прилика да од професора историје Симе
Арсића, који је и председник Удружења потомака ослободилачких ратова
Србије до 1918. године, сазнамо више о овим догађајима.
Пролазимо подножјем планине Рујан. Одатле почиње спуст преко села
Себрат до Претине. Тамо нас чекају војнички пасуљ и преко потребне калорије за наредну деоницу.
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Поход трагом српских ратника води преко Старачке
куле и села Старац ка Манастиру Свети Прохор Пчињски. Уз благослов његовог преосвештенства владике
врањског Пахомија дочекаћемо јутро у овој светињи. Пре
тога, уз добродошлицу, коју нам је упутио архиђакон
Јустин, слушали смо занимљиве приче о догађајима уочи
Кумановске битке.

Прохор Пчињски-Зебрњак, 28. октобра
Са кишом као из кабла и грмљавином зора 28. октобра није много обећавала. Као што је планирано, аутобусима стигосмо до Старог Нагоричана у Македонији.
Одатле ћемо преко кумановске равнице до брда Зебрњак
које се већ назире. Равно пре сто година Кумановско
поље било је поприште велике битке која је ушла у анале
историје, али и у војне доктрине света. Српска војска је
поразила турску и после скоро пет векова отворила капију
слободе народима Балкана. Брдо Зебрњак и Споменик
јунацима краљеве војске били су и остали симбол отпора
Отоманској империји. Након неколико километара – ево
нас у подножју Зебрњака... Све је спремно за обележавање стоте годишњице велике битке.
Присутни су званичници Србије и Македоније, али и
Црне Горе и Републике Српске. Са њима и ми планинари
учествујемо у догађају који ће бити уписан у историју –
остварили смо циљ нашег похода.
Пре него што кренусмо својим кућама, заједно се поклонисмо Цркви Светог Ђорђа у Старом Нагоричану. Увек
се радо враћамо задужбини српског краља Милутина, у
чијој је близини Испосница Светог Прохора Пчињског. И
овде су се писале странице српске средњовековне историје и државе
За растанак пријао нам је чај који су нам понудила
наша браћа из једине српске општине у Републици Македонији, из Старог Нагоричана, општине која је помогла у
организацији овог похода.

податке о Кумановској бици. У име ПСС присутне је поздравио секретар Бранислав Божовић, који је истакао
значај ове манифестације и похода.
Више од 130 планинара из 28 друштава из Србије
кренуло je према врховима планине Рујан (930м) Време
нам није било наклоњено, падала је киша и дувао је јак
југозападни ветар. Онда се спустила магла...На половини
пута подељени су чај, мед и кифле.
У селу Лукавцу , испред Споменика палим борцима,
присутнима се у име потомака ратника обратио историчар Слободан Стаменковић и детаљније упознао присутне са током Кумановске битке. После кратког предаха
наставили смо пешачењем све до села Претина, где је
учесницима послужен пасуљ.
У Манастир Прохор Пчињски стигли смо око 17 часова.
После вечере подељене су друштвима захвалнице за
учешће у походу, као и печати акције.
У недељу, 28. 10. 2012. године кренули смо према Македонији. Дошло је до непредвиђеног проблема на граници око преласка аутобуса, што је довело до кашњења.
Уз консултацију са председником ПСС одлучено је да померимо место старта, па је група кренула од подвожњака
магистралног пута до Споменика Зебрњак. Група у којој
је било преко 150 планинара стигла је на циљ за скоро
два сата пешачења.
Уследио је протокол државника Србије, а онда је делегација Планинарског савеза Србије положила цвеће на
Споменик палим борцима, посетила Меморијални комплекс и Спомен-костурницу.
Акција је у сваком погледу испунила циљ захваљујући
доброј организацији и мотивацији планинара да испуне
дужност одавања поштовања изгинулим борцима.
08. 11. 2012.године
Председник Нинослав Јорданов

Србољуб Николић

Извештај са Републичке акције
“Поход на Зебрњак”
27. и 28. 10. 2012. године
Поводом обележавања стогодишњице Кумановске
битке, у организацији Планинарског клуба “Железничар
2006” из Врања и Планинарског савеза Србије, организована је дводневна акција пешачења од Ристовца према
Прохору Пчињском, Старом Нагоричану и Зебрњаку.
Акцију је отворио председник Планинарског клуба Нинослав Јорданов и поздравио планинаре из целе Србије.
У име потомака ратника присутне је поздравила историчаркa Весна Ђорић, која је кратко изложила најважније
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Зебрњак пре дванаест година и сада
Две године уочи деведсете годишњице Кумановске
битке, тадашњи председник врањског Планинарског
друштва “Врање” Станиша Стошић – иначе иницијатор и
покретач многих значајних акција као што су обележавање деведесете годишњице ослобођења Врања од Турака, сталног сусрета планинара тих земаља на тромеђи
Србије, Македоније и Бугарске, али и многих других – са
још неколико чланова Друштва обишли су Зебрњак.
Потресен оним што је видео, председник Друштва
“Врање” Станиша Стошић договорио се са председником
општине Нагоричане, насељеном претежно српским живљем, да се наредне године организује скуп код Споменика.
Две хиљадите године је велика група планинара, припадника СУБНОР-а и других организација из Врања, учествовала у народном скупу, коме је присуствовало чак
шест до седам хиљада људи. На галерији Споменика
поред председника општине Нагоричане били су Станиша
Стошић, члан УО ПСС Александар Дамјановић и тадашњи председник Планинарског савеза Србије Драган
Божовић. Био је то први долазак неке озбиљне делегације из Србије после распада претходне заједничке
државе.
На помињање Планинарског савеза Србије и његовог
председника настао је буран, чак френетичан, аплауз који
је трајао и трајао... Наравно, већина учесника није знала
која је то организација, најмање је била битна личност,
али је био тако поздрављен председник велике организације која је овде представљала Србију. Нажалост, још увек
су биле по крипти разбацане кости војника изгинулих у Кумановској бици, још увек су били трагови домаћих животиња које су у Споменику налазиле заклон од летњих
врућина.
Већ 2002. - дакле наредне године, стање је промењено. Унутрашњост Споменика је макар и провизорно
уређена, скуп има свечано обележје, учествују представници Србије и Републике Мкедоније, амбасадор Југославије са особљем Амбасаде, војни изасланици Југославије
и неколико других држава... Историчар Славенко Терзић
говори, служи се помен изгинулим војницима, изводи се

Учесници похода

Храм Св. Ђорђа - Старо Нагоричане

На Зебрњаку 2012.
музички програм.
Планинари су опет били запажени учесници , њих око
120, међу њима председник и генерални секретар Планинарског савеза Југославије и организатор акције Станиша
Стошић, о чему је известио “Планинарски гласник” у 32.
броју. Ове године стогодишњица је обележена на још званичнији начин на уређеном и ограђеном Споменику, уз
учествовање државног врха Србије уз богат и разноврстан програм, телевизијски преношен и у новинама описан. Почело је, рекло би се, право читање историје,
ослобођено идеолошких и националистичких застрашивања.
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ЈУБИЛЕЈ
Драган Божовић

40 ГОДИНА ОД
ОТВАРАЊА
РЕСАВСКЕ
ПЕЋИНЕ
И 50 ГОДИНА ОД
ПОЧЕТКА
ОРГАНИЗОВАНОГ
ИСТРАЖИВАЊА
Ресавска пећина

- искушења, опстанак и трајање Аутор: Гордана Милошевић,
Директорица ЈП Ресавска пећина, Деспотовац
Ресавска пећина, је прва туристичка пећина у Србији. У време
откривања, пећина је називана Дивљаковачком, по локалитету Дивљаковачко поље у коме се налази. Име пећине је касније, у фази припреме за отварање, промењено са намером одређивања ширег
регионалног значаја. Ресавска пећина је до данас остала најпосећенији спелеолошки објекат у Србији.
Ресавска пећина припада Кучајском масиву, смештена на североисточном ободу Дивљаковачког поља, у кречњачком брду Бабина
глава. Удаљена је 21 км од Деспотовца, 52 км од аутопута и 152 км од
Београда. Улаз у пећину је на 483 м.н.в. Пећински систем канала je
распоређен у два нивоа са јасно издвојених 8 морфолошких целина:
Улазна дворана, Главни канал, Кристална дворана, Доња галерија,
Дворана кипова-Концертна, Бобанова, Корални канал и Трећа галерија. Према Ј. Петровићу (1971), укупна дужина канала је 2.830 метара. Дужина пешачке стазе је 402 м. Висинска разлика улаза (Улазна
дворана) и најниже тачке (Концертна дворана) је око 30 м. Сви делови пећине, осим Улазне дворане, су изузетно богати кристалним
калцитним орнаментом. Заступљене су готово све врсте пећинског
накита, изузетно китњастих форми, од масивних стубова, сталагмита,
сталактита, жуте до снежно беле боје, преко корала црвенкасте боје
који се налазе на зидовима канала, до малих кадица и ситних, готово
провидних сталактита-макарона. (Васиљевић Б., 1993).
Ресавска пећина је настала ерозивним радом некадашњег воденог тока, развијеног у Дивљаковачкој ували на некада вишем ерозионом нивоу њеног дна. Водоток је понирао на месту садашњег
пећинског улаза. Усецањем дна увале спуштао се и ниво понирања
вода па је тако пећина остала ван хидрографске функције. (Петровић Ј., 1974). Пећина нема ни стални ни повремени водени ток а активност прокапних вода зависи од атмосферских падавина.
Прва спелеолошка истраживања Дивљаковачке пећине, датирају
с краја педесетих и почетка шездесетих година прошлог века, и везују
се за име Ратка Милорадовића и свилајначке спелологе.
1963. године, прикључују им се спелеолози из Београда и Новог
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Сада, предвођени Др. Јованом Петровићем, када почињу систематска истраживања пећине. У току истраживања рађа се идеја о уређењу и опремању Ресавске пећине за туристичке посете. Следило је
уређење, које је трајало готово целу деценију, да би коначно од 22.
Априла 1972. Године, Ресавска пећина била отворена и спремна за
туристе. Приликом уређења, да би се добила функционалност обиласка, пећина је претрпела извесне промене. Том прилико пробијени
су вештачки тунели, један, који повезује Прву и Другу галерију и други
који спаја Корални канал са Улазном двораном. Пројекат уређења
поред проф. Ј. Петровића водила је архитекта Оља Литричин из
„Енергопројекта“.
Тако је добијена уређена, кружна, једносмерна, осветљена и избетонирана пешачка стаза, коју прате дрвени рукохвати, гелендери и
степенице. Осветљење је реализовано по пројекту „Енергопројекта“,
са класичним термичким изворима, са укупно инсталисаном снагом
од 102 КW, са укупно 243 светлосна тела и секторским паљењем термичких сијалица са жарном нити. Првих година, након отварања,
број туристичких посета је премашивао 150.000 посетилаца. То је период када је Ресавска била једина туристичка пећина у Србији. Касније тај број пада на око 46.000 посетилаца годишње, у 1990. години
32-33.000, а 1992. године, свега 25.000 посетилаца. (Васиљевић Б.,
1993). Претпоставља се да је нагли пад броја посета последица
лошег управљања, тешких економских прилика у земљи и честих промена управљача.
Тридесет година Ресавска пећина је интензивно експлоатисана, а
затим и видно оштећена, па је годишњицу прославила са дотрајалом
и запуштеном инфраструктуром која се огледала у следећем: дотрајали разводни ормани са небезбедним видљивим кабловима, великом количином отпада који годинама није одношен, делимично
оштећених ограда и свега 63 активна извора светлости. У периоду од
30 година није било инвестиција у инфраструктуру и одржавање
објеката. 1987. године извршена је замена дела светиљки у пећини и
постављена су врата на излазном каналу, али без озбиљних улагања
у инфраструктуру пећине. Читав заштићени простор је указивао на
небригу. На заштићеном простору се налазила велика количина отпада, која годинама није одвожена, у неким деловима обрастао у
жбуње и у прилично запуштеном стању. Стицао се утисак да није
било интересовања ни од једног чиниоца (државе, локалне самоуправе, управљача), да се нешто конкретно мења и унапређује. Обзиром на стање инфраструктуре у пећини и стање пратећих објеката,
било је неопходно дефинисати врсте, обим и редослед активности
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ЈУБИЛЕЈ
Уредбом о заштити, коју Влада РС доноси 1995.
године, Ресавска пећина сврстана у ред природних добара
од изузетног значаја, 1. категорије.
Уредбом стиче ранг природног добра од националног
значаја.
Осим тога она прописује режим заштите II степена, саме
пећине и околног простора површине 10,87 ха, а за управљача се именује ЈП „Ресавске пећина“.
које би требало предузимати да би се омогућило боље функционисање Ресавске пећине и предузећа управљача. Предузеће у највећој
мери егзистира средствима оствареним од туристичко-угоститељских услуга, што је значило да се све активности морају организовати тако да се не заустави процес „рада“ пећине.
Неопходно је било:
•
Променити начин рада у, реално, оганиченим
могућностима,
•
Све промене усклађивати са законским прописима који се
стално мењају,
•
Модернизовати и појачати маркетиншко-пропагандне
активности,
•
Дефинисати „туристички производ“ и циљну групу,
•
Променити наступ на тржишту и прилагодити се новим
методима комуникације; Привући посетиоце и задржати их.
•
Извршити реконструкцију пратећих објеката, који „примају“
посетиоце што значи да је требало извршити
ревитализацију Ресавске пећине као императив.
Реализација пројеката у заштићеним просторима, захтева одређену процедуру, различиту од простора који нису под статусом заштите. Према томе, за реализацију пројеката ревитализације били
су потребни основни предуслови:
•
Постојање Урбанистичко-планске документације (Просторни план општине,и нижа планска акта Планови општег уређења,
Планови детаљне регулације и сл, чија је израда у надлежности општине, а сагласност даје Република Србија);
•
Планови (програми) управљања заштићених природних добара, са потребним сагласностима надлежног министарства, који у
себи садрже све планиране пројекте, а који се накнадно разрађују
пројектном документацијом;
•
Потребна пројектна документација, (услови, мишљења, сагласности, Ситуациони планови, Идејни пројекти, Студије оправданости, Анализе утицаја, Главни пројекти, итд., дакле све оно што
законима прописано); што резултује Грађевинском дозволом, односно пријавом о почетку извођења радова.
•
Обезбедити финансијска средства (сопствена средства,
буџет Општине, буџет Републике Србије, донације), како држава није
прописала ни минимум средстава неоходих за функционисање заштићених добара, наћи финасијка средства за реализацију пројеката
није ни мало једноставно.
За функционисање, унапређење заштићених простора, и
боље пословање управљача, неопходна је чврста интеракција следећих чинилаца:
•
Државе, која доноси Законске прописе, власника
заштићених добара;
•
Државних институција (разне управе, инспекције, агенције,
катастар итд.),који треба да помогну у спровођењу истих;
•
Локалне самоуправе, оснивача предузећа и корисника
заштићених добара;
•
Завода за заштиту природе Србије и других релевантних
научних институција, који имају важну улогу стручног
надзора и
•
Управљача.

Планинарски гласник бр 71.

У периоду, када се започињало са израдом стратегије и почетком
израде пројектне документације у општини Деспотовац није постојала никаква урбанистичка документација којом се дефинишу заштићени природни простори или објекти на територији општине.
Једино је постојао Генерални урбанистички план градског насеља.
Поред њега, такође је постојао просторни план републике Србије из
1992. године. Данас општина Деспотовац има орто-фото снимке читаве општине, усвојен Просторни план општине са потребним сагласностима, Планове општег уређења споменика природе Ресавска
пећина и Лисине, Планове детаљне регулације, за подручја на којима
се налазе заштићени простори. Неки од ових докумената су усвојени
и валидни су, а неки су фази усвајања.
Све ово напред наведно је дало могућност да се најзад крене у
конкретну реализацију појединачних пројеката. Тако су реализовани
пројекти:
1.
Реконструкција електро инсталација и осветљења у Ресавској пећини. Укупна инсталисана снага је 21 КW. Светлосни извори
су са метал-халогеним сијалицама.
2.
Постављен је систем нужне расвете-„паник светла“, дуж
цела стазе кроз пећину, које има аутономно напајање, активира се
само у случају нестанка електричне енергије и има за циљ да обезбеди евакуацију посетилаца.
2.
Инсталиран систем видео надзора, који „покрива“ целу
пећину и већи део заштићеног простора. Захваљујући томе, ломљење накита готово да је елиминисано.
3.
Посебним пројектом је извршена реконструкција спољне
расвете на целом заштићеном простору.
4.
Потпуно је обновљен прилазни плато који уједно чини и таваницу пријемног објекта у оквиру кога је смештена и трафо-станица.
5.
Урађене су нове елктронске табле постављене на пријемној
згради и у Улазној дворани.
6.
Извршена је ревизија трафо станице која се налази у
склопу објеката Ресавске пећине,
7.
Замењен један део ограда кроз пећину и комплетна ограда
ван пећине,
8.
Реновирана зграда ресторана,

Детаљ из Ресавске пећине
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ЈУБИЛЕЈ
9.
Реализован пројекат „прања“ пећине којим је скинут део зелених наслага са пећинског накита. Овоме су предходили Услови завода за заштиту природе, који су прописали начин.

Сви ови пројекти су реализовани на основу добијених дозвола у складу са Законским прописима и потребним условима Завода за заштиту природе Србије.
Ако се у наредном периоду жели унапредити рад ЈП „Ресавска пећина“, мора још много тога да се уради. Неке од тих активности имају трајни карактер и морају се перманентно одвијати
(одржавање опреме и објеката, чишћење, одржавање уређење простора), а предстоји и низ нових који ће се односити на нове конкретне
пројекте. Унапређење рада пећине поред материјалног аспекта,
мора да подразумева и кадровско усавршавање.
Непрестано радити на едукацији запослених, оних који раде
на одржавању јако скупих система осветљења и надзора, едукацији
чувара, особља у услужном делу, и посебно водича као најважнијег
сегемента у раду са посетиоцима.
Неопходна је и стална едукација људи који заправо „носе“
читав посао управљања спомеником природе. Менаџмент се између
осталог труди да увек буде у контакту са другим управљачима заштићених добара, нарочито са онима који управљају пећинама у
Србији, али и са активним пећинама у иностранству.
Захваљујући јако добрим контактима са колегама из Постојнске јаме, представници ЈП „Ресавска пећина“ су били у прилици
да обиђу и виде како функционише систем заштите и експлоатација
разних карстних објеката у Словенији, са изузетно богатом базом података, коју чува и редовно ажурира Институт краса у Постојни, затим
Шкоцјанских јама, Јаме под градом, Черне, Пивке, па до Постојне која

годишње реализује преко 450.000 посетилаца.
Менаџмент Постојнске јаме, са комплетном екипом стручњака и водича, је узвратио посету Ресавској пећини. Током посете су
размењена искуства и упоређени начини управљања пећинама.
Захваљујући дугогодишњој сарадњи, Постојнска јама, која
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је чланица и један од оснивача, предложила је Ресавску пећину за
чланство у међународну асоцијацију уређених пећина - ISCA. После
апликације и прирпеме приступне документације, Ресавска пећина је
а од 01.01.2010., пуноправни члан Internationalshow caves Association.
Чланство у ISCA омогућава лакше конкурисање за средства
за нове пројекте при европским фондовима, а такође и сарадњу са
другим чланицама и приступ информацијама других управљаца
слицних објеката.
Ресавска пећина је сезонски активан туристички објекат. За
посетиоце је отворена од априла до краја октобра. Чуварска служба

Испред Ресавске пећине
је активна 24 х дневно, 365 дана у години.
У периоду од 10 година, пећину је посетило укупно 470.358
посетилоца.
Ресавска пећина је и даље најпосећенија у Србији као
пећина са најкомплетнијом инфраструктуром и једина са чланством
у ИСЦА. Као управљачи, спремни смо да своја искуства у пословима
и пројектима управљања делимо са другим управљачима и институ-

цијама и увек смо спремни на конструктивну критику и предлоге.
План је да се у даљем раду настави са применом нових техничких решења, да њихова примена буде много лакша и бржа, са коначним циљем да уз помоћ науке и струке, неким будућим
генерацијама Ресавску пећину оставимо у много бољем стању него
што смо је затекли.

Планинарски гласник бр 71.

СПЕЛЕОЛОГИЈА
чајног јубилеја „40 година од уређења и отварања Ресавске пећине за посетиоце“ (22. 04. 1972.). Уз овај јубилеј везује се и подсећање на 50 година од уласка првих
истраживача, планинара – спелеолога у њене подземне
дворане( 1962. године).
На платоу испред улаза у пећину окупили су се бројни
гости, званичници Mинистарстава за туризам, за природне ресурсе и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије, научних институција, факултета,
представника бројних старалаца и управљача заштиће-

ДА ОСТАНЕ
ЗАБЕЛЕЖЕНО
Додела плакета
ним природним добрима Србије и региона, представници
локалних управа, сарадници, пријатељи, грађани\
На позив домаћина прославе ЈП “Ресавска пећина” и
директорице Гордане Милошевић, обележавању јубилеја
присуствовала је и група ветерана планинара-спелеолога
истраживача Пећине, од њеног откривања и првих истраживачких продора у дубоке галерије и ходнике до каснијих
детаљних истраживања и припреме за техничко уређење.
Позив планинарској-спелеолошкој делегацији и
пријатељски дочек резултат је не само пажње домаћина,
ЈП “Ресавска пећина” и општина Деспотовац органи- него и потврда сталне сарадње која се наставља кроз све
зовали су 22. септембра 2012. године обележавање зна- протекле деценије између ЈП “Ресавска пећина”, Спелео-
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СПЕЛЕОЛОГИЈА

ДА ОСТАНЕ
ЗАБЕЛЕЖЕНО

Милорад - Мика Бакић прима плакету
лошког одсека Планинарског савеза Београда и Комисије
за спелеологију Планинарског савеза Србије.
На свечаности су уручене плакете поводом јубилеја,
за екипу ветерана планинара-спелеолога истраживача и
за професора доктора Јована Петровића (посмртно) руководиоца истраживања и уређења Пећине, такође истакнутог члана и доајена планинарске организације. У име
ветерана - истраживача плакету је примио Милорад Бакић
– Мика, један од чланова прве истраживачке екипе, а у
име породице проф. др Ј. Петровића, такође ветеран
истраживач Кусицки Стадоје – Шиља.
Свечаност је затим настављена у подземним галеријама пећине, у чувеној Дворани кипова, где су талентовани млади уметници одржали концерт. Концерт је нас,
ветеране истраживаче, подсетио на младалачко певање,
где смо на одморишту, у истој „Концертној дворани“, умазани пећинском глином, сањали и веровали да ћемо једном присуствовати и правим концертима.
И ето, сан се остварио!
Свет ипак померају напред сањари – „истраживачи на
границама непознатог“.
Бранислав Божовић – Денис

Протекло је 50 година од организованог истраживања Ресавске пећине и као што обично бива у нашем односу према историји „која се памти, а не бележи“, полако
се заборављају подаци и лагано бледи истина.
Значи, током протеклог времена од 50 година у
јавности су се појавиле одређене недоследности. Неки
значајни подаци о догађајима, истраживачима, организацијама из времена првих истраживања и уређивања Ресавске пећине су скрајнути или скраћени. Верујемо да се
то дешава више због нашег односа према трајним вредностима и истини него намерно.
Зато смо, испред планинарске организације,
дужни да као учесници у првим организованим истраживањима освежимо и појачамо траг сећања на догађаје и
људе који су, у том времену немерљивог ентузијазма, такође допринели да Ресавска пећина изађе у јавност и да
постане један од бисера природних вредности Србије.
Овим не желимо да умањимо било чији допринос
и заслуге за учешће у откривању, истраживању и уређењу
Ресавске пећине, пре свега из разлога што је цео подухват могао једино да буде успешан кроз несебични тимски
рад великог броја људи и организација.
За нас, присутне ветеране истраживања Ресавске
пећине, стигло је признање за наш труд - позив да присуствујемо јубилеју обележавања 40 година од отварања
Ресавске пећине.
Наш осврт на историјат „откривања и истраживања“ Ресавске пећине увек почиње од општег места - познавања локалног становништва овог краја и његових
феномена, у овом случају, пећинских отвора.
Природно, вековима су пастири на падинама у Дивљаковачком пољу под Бељаницом убацивали камење у
велики отвор, који је „зјапио и претио“ да их увуче у
мрачна недра земље. Они храбрији расхалађивали су се,
за врелих летњих дана, у улазној галерији тада Дивљаковачке пећине.

Ветерани Спелеолошког одсека на додели плакета
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СПЕЛЕОЛОГИЈА
Чињеница је да су планинари из Свилајнца, а посебно њихов тадашњи председник Ратко Милорадовић –
чика Ратко, планинарски доајен, истраживали ове крајеве
и улазили у предворје Дивљаковачке пећине. Захваљујући њиховим информацијама од 1962. године у истраживање Пећине кренула је екипа Спелеолошког одсека
Планинарског савеза Београда, која је у том периоду била
једина организована и технички обучена и опремљена за
такав захтевни подухват.
Тада је екипа Спелеолошког одсека, коју је предводио
Петар Бакић, успела да продре у дубље хоризонте и омогући да се настави даље истраживање. Важно је нагласити да је у том периоду израђен први план пећинских
ходника, на основу којих су касније разрађивани детаљни
планови и пројекти истраживања и уређивања.
У блиском наредном периоду истраживањима се прикључио и касније преузео научно и стручно руковођење
др Јован Петровић, професор Универзитета у Новом
Саду.
За историју планинарске спелеологије дужни смо
да забележимо имена оних планинара-спелеолога који су
учествовали како у првим истраживањима Ресавске
пећине, тако и кроз каснији дужи период детаљнијих
истраживања за потребе уређења.
Почећемо од „првих“ ; Петар Бакић, Мирослав
Крстић, Миодраг Бајић, Милорад Бакић, Миле Кораћ, а
затим кроз период од 1963. године, до уређења и отварања (1972.), Слободан Ристић, Стадоје
Кусицки, Љубинко Тошић, Душан
Вељић, Мирољуб Радосављевић (Свилајнац) Братислав
Патрногић, Слободан Гочманац, Бранка Павловић, Олгица Буђелановић, Милутин
Рудаковић, Боривоје Матејић, Томислав Ћосић, Станислав Жолнај, Миодраг
Радоичић, Бранислав Божовић,
Никола Шашин,
Зоран Ђурђевић (СвиПетар Бакић
лајнац)\
У периоду од 1967. године истраживањима се
прикључују студенти географије из Новог Сада, такође
чланови планинарске организације. То су, пре свих, Драгољуб Бугарски, Ружди Плана, Раде Давидовић, Петар
Крмпотић и други који повремено учествују у екипама.
У том првом периоду истраживања, који је обележен великим физичким напорима, скромном опремом,
лошим смештајем у планинским колибама зими, уз истраживачке екипе били су и људи који су допринели изузетној афирмацији резултата истраживања у јавности. Часно
је поменути чувеног новинара и телевизијског уредника
популарне емисије „Караван“ Милана Ковачевића. Истраживање Ресавске пећине инспирисало га је да започне
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реализацију своје легендарне ТВ серије. У дневном листу
„Политика“ репортаже са истраживања писао је реномирани новинар Александар-Аца Мишић, први новинар који
је пробио звучни зид у млазном авиону и који је био ратни
дописник из Африке.
За репортаже „Филмских новости“ прилоге је правио ненадмашни Веља Јанковић.
Радне и уметничке фотографије бележио је и стварао
фоторепортер „Политике“ и уметнички фотограф Петар Оторанов.
Сви они су,
заједно са истраживачима, делили
и
опасности и радости
истраживања и дружења.
За нашу историју истраживања значајно је и име архитекте Оље Литричин из
„Енергопројекта“, која је
Др Јован Петровић
са сарадницима радила
на пројекту уређења Ресавске пећине.
Посебно сећање дугујемо незнаним рударима из предузећа „Рембас“ из рудника Ресавица и Водно, који су
храбро и несебично радили на пробијању тунела и обезбеђивању опасних места за потребе уређења Пкећине.
Поред ових имена истраживача и каснијих уређивача
Ресавске пећине прошли су бројни вредни људи, без
чијег учешћа не би било оваквих успеха. Ако смо некога
заборавили, молимо да нам буде опроштено.
Кроз „Врата праисторије“ у Ресавској пећини у вечност су отишли: Ратко Милорадовић, Јован Петровић,
Петар Бакић, Боривоје Матејић, Миодраг Радоичић,
Миле Кораћ, Никола Шашин. Нека им је слава и хвала!
Пећине ће брујати њиховим именима.
Бранислав Божовић – Денис

Део екипе СОБ-а 1968. година
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
У суботу, 4. августа у 8:30 сати већ смо сви били на
пењалишту и слушали инструкције главног судије (разјашњавање правила, бодовања и сл.). Затим су организатори
објаснили смери, након чега је такмичење званично почело. Било је укупно 20 нових смери оцена од 5 до 8а+.
Стена је северно окренута, што значи да може да се пење
скоро целога дана. Идеално за најиздржљивије... Убрзо
после кратког загревања, нападнуте су нешто теже
смери. Бројеви успешних само су се ређали. Судије су
вредно радиле, уписивале, опомињале да се не задржавамо дуже од пет минута при разради смери, јер неко
други чека.... Били су довољно строги, али зато и правични.
Мада видно уморни од целодневног пењања, вече
нисмо могли провести у кампу. Једна група је ишла на
пројекцију и надметање у гуслању, нигде другде до у самој
пећини - несвакидашњи и незабораван доживљај... Други
су завршили играјући коло под шатром, која је и ове године постављена како би употпунила овај догађај. Весели, раздрагани мештани и гости, а још веселији
пењачи...
Ни после овако бурне ноћи није било посустајања у
пењању. У недељу, 5. августа, настављено је уживање у
фантастичним смерима. Такмичење је трајало до 16 сати,
након чега се приступило сабирању резултата.
У мушкој конкуренцији победу је однео Милош Ивачковић из ПК “Ас”. И поред тога што сe пењао само један
дан, Милош је показао изузетну доминантност на стени и
знатно одскочио резултатом од осталих. Друго место је
припало Елвину Мушовићу из ПК “Камена гора”, а треће
Немањи Чизмићу из СПК “Climbing tribe”. Код девојака ситуација је следећа: прво место је освојила Јелена ЈаковПРВО КОЛО ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА љевић из СПК “Вертикал”, друго је припало Марији
Милосављевић из ПК “Београд”, а треће Види Медић из
Крњача, 4-5. август 2012. године
СПК “Гранит”. На трећем месту су биле изједначене по
броју бодова Вида Медић и Милица Огњановић, али се у
Након успешне организације и велике заинтересова- том случају гледао број покушаја на смерима. Вида је
ности пењача, одлучено је да се настави традиција так- имала већи број смери попетих из прве.
мичења.
За ПРВО КОЛО Државног првенства 2012. године изабрано је пењалиште у југозападној Србији, које је тачно
пре годину дана отворено ревијалним такмичењем. На
тромеђи Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине и на
граници између општина Прибој и Пријепоље налази се
Крњача, као и кањон Сутјеске, где су урађене нове смери
за ову прилику.
У петак, 3. августа 2012. године у 17h са паркинга
“Сава – центра” кренуо је минибус са осамнаест такмичара. Планинарски савез Београда је и овога пута обезбедио превоз за такмичаре. Остали су ишли у сопственој
режији, aутомобилима, возом или аутобусом. На коначно
одредиште стигли смо нешто мало пре поноћи, таман толико да поставимо шаторе и утонемо у сан. Сутрашњи
дан, први дан такмичења, сви дочекасмо с нестрпљењем.
Толико прича о новим смерима и кањону где се налазе
требало је проверити...

СПОРТСКИ
ПЕЊАЧИ НА
ПРИРОДНОЈ
СТЕНИ
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
Што се самог пењалишта тиче, организаторима заиста
све честитке. Стена је одличног квалитета, смери су никад боље, лепо одабране, избушене, очишћене, прилаз
пењалишту такође очишћен. Судијама исто све похвале,
јер није било лако све то испратити. Наравно, захвалност
и момцима из ГСС службе, који су све време такмичења
водили рачуна о нашој безбедности. Свакако и једна велика захвалност ПСБ-у на организацији превоза до овог
удаљеног пењалишта.

ДРУГО КОЛО ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА
Љубовија, 1. и 2. септембар 2012.године
У складу са годишњим планом и календаром такмичења КСП, 1. и 2. септембра 2012. одржано је ДРУГО
КОЛО Државног првенства у спортском пењању на природној стени. За локацију одржавања изабран је Соко град код Љубовије, ново пењалиште, где су за потребе
такмичења опремљене 22 потпуно нове смери.
И овога пута имали смо организован превоз минибусом, а захвалност дугујемо ПСБ-у. Пошто пењалиште није
толико далеко од Београда, око 200км, решили смо да не
крећемо дан раније, већ да поранимо у суботу и да стигнемо управо на отварање такмичења. Субота је, 1. септембар, у 6 часова смо на добро познатом месту за
окупљање. Сви већ нестрпљиво чекају како би што пре
ушли у бус и наставили да спавају. Насмејани возач убрзо
стиже и сви смо за неколико минута већ били на својим
местима спремни за покрет. Наравно, од спавања ништа
није било, пошто је еуфорија полако почела да расте чим
смо изашли на Аутопут.
Око 9 часова стижемо на коначно одредиште, где нас
већ чекају остали такмичари који су дошли претходног
дана. На брзину инсталирамо шаторе и - правац пењалиште! Нестрпљење и нервоза пред почетак су већ били
приметни. Након упознавања са правилима такмичења и
кратког упутства о смерима од стране организатора и судија, ниски старт је заузет и као да је неко дунуо у пиштаљку - сви су се разлетели по секторима. Званично –
пењање је званично почело...
Требало је мало да се привикнемо на ново пењалиште, другачије покрете, туфе које нисмо имали много
прилика да пењемо раније. Али, све у свему, само су се
могли чути уздаси и похвале. Људи су се са уживањем пењали све до последњег трачка светлости, такмичећи се
првенствено са самим собом, покушавајући да открију колико још могу да издрже. Место је идеално, јер како је дан
одмицао, тако се сунце померало по секторима и увек си
се могао пењати у хладу.
Први пењачки дан се лагано завршавао, а скор је био
следећи: дефинитивно много испењаних смери, што је резултирало понеком благом упалицом, доста отпале коже,
али и пријатним умором - савршено за опуштање поред
ватре, понеко пићенце, мезенце... А било је и оних који су
се определили за активан одмор од целодневног пењања.
Планинарски гласник бр 71.

Ту су и другари авантуристи, неколико њих су се одлучили за ноћни успон до крста подигнутог на стени, која
надвисује читаво окружење.
Други дан такмичења није био ништа мирнији од претходног. Умор се није могао видети код такмичара, сви су
јурили да искористе што више од дана. Заиста су сви давали максимум. На крају, резултати су били следећи: и на
овом такмичењу победу је у мушкој конкуренцији однео
Милош Ивачковић из ПК „Ас“. Друго место припало је Луки
Перуновићу из ПК „Земун“, а треће Милану Томићу из ПК
„Адреналин“ из Новог Сада. У женској конкуренцији победа је припала Јелени Јаковљевић из СПК „Вертикал“,
на другом месту је Катарина Мановски из ПК „Пентракс“
из Кикинде, а треће је припало Види Медић из СПК „Гранит“.
Треба напоменути да је помоћ при изради смери, као
и током такмичења, пружио познати пењач из Канаде Ulric
Rousseau. Он је боравио у Србији обилазећи наша пењалишта, пењући и правећи смери.. На исти начин је допринео и овом такмичењу, али и наградом коју је лично
обезбедио за победника у женској конкуренцији. Наиме,
он је девојци која је победила поклонио уже. Свака част,
нема шта!
Током целог трајања такмичење је обезбеђивала екипа
ГСС-а, која на срећу није имала потребе за интервенцијама, али је само њихово присуство уливало такмичарима сигурност. Велику захвалност дугујемо Mанастиру
„Св.Николај“ и старешини Mанастира који је понудио
смештај за организаторе и бесплатан камп за такмичаре.
Такође, велико хвала браћи Делибашић, који су били
главни иницијатори целог догађаја и заслужни за откривање овог пењалишта. Организаторима ПК „Земун“, СПК
„Гекон“ и Ксп-у све честитке на добро организованом такмичењу. До следеће године...
Јелена Јаковљевић, СПК „Вертикал“ - Београд
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Септембар, 2012. године
Манифестација са 1000 учесника
26. септембар је “Међународни дан чистих планина”, проглашен од стране УН као подсетник на све веће угрожавање
планина. Већ неколико деценија се обележава широм света,
па тако и на нашим просторима. Планине су посебно важне за
одржавање целокупног живота на Земљи: осигуравају нам
питку воду, обезбеђују кисеоник, пружају дом и уточиште многим биљним и животињским врстама, несебично деле са човеком своју лепоту и нуде му је на неограничено уживање.
Нажалост, због својих природних ресурса, вековима уназад
биле су искоришћаване и злоупотребљаване. Данас, све више
и више, планинама прете нове опасности од масовног туризма,
глобализације, урбанизације\ Посебно су угрожени драгоцени
извори питке воде који се рађају у планинама, а нагле и јаке
климатске промене такође неповољно утичу на очување планина у њиховом изворном и чистом стању. Свакодневно морамо мислити о овоме и водити рачуна о томе како се
односимо према планинама и природи уопште. Морамо им се
приближити, добро упознати, а затим волети, чувати и у њима
наћи сопствено место, то дивно уточиште у коме ћемо уживати
далеко од градске вреве.
И ове године, Републичка акција и “Трофеј града Београда”, које је поводом овог празника организовао Планинарски
клуб „Победа“, окупили су велики број планинара и такмичара.
Такође, поводом “Европских дана пешачења”, по лепој традицији, у недељу, 23. септембра, девет планинарских група кренуло је пешке, планинарским стазама, са разних страна на
Рајац, да би се у предвечерје тог истог дана сви заједно окупили у дому „Чика Душко Јовановић“. Тог суботњег јутра било
је весело у Скерлићевој улици. Колико само аутобуса, колико
познатих и насмејаних лица, колико водича, колико деце, клинаца планинаца\ Сви само са једном жељом: похрлити у планине, уживати у дивном дану, дружити се, а онда дати и мали
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допринос овом, тако значајном празнику: очистити
планине што је могуће боље, покупити ђубре са
планинарских стаза, зелених ливада, из бистрих
поточића, вратити природи онај сјај који она и заслужује да има и све то учинити с великом љубављу и дубоким поштовањем.
Сви учесници – планинари добили су од водича
рукавице и кесе за смеће, и – акција је могла да започне! Клинци планинци, предвођени Јагодом Новески и Зораном Дечанским, већ неко време уназад
уче како да се понашају у природи, како да воле
планину, а тога дана су научили и да реч екологија
долази од грчке речи „оикос“, што значи „кућа“. Научили су да је планета Земља наша кућа и да сви
морамо да бринемо о њој. Научили су и да је не
треба затрпавати ђубретом, како би што дуже
остала лепа и чиста. А онда, пошто су препешачили 12 километара са Равне горе до дома на
Рајцу, у његовој близини засадили су „Добро дрво“
(Панчићеву оморику, донацију Градског зеленила
”Београд”). Дрво ће расти, рашће и клинци планинци, а када порасте до 40 метара, даће свима
нама много кисеоника и хлада, у коме ћемо се одмарати после наших дугих планинарских шетњи. Они други, одрасли планинари, пријавили су се за ову акцију са истим
циљем. Цела Србија била је ту, на истом задатку – планинари
из Јагодине, Смедерева, Горњег Милановца, Ваљева, Крагујевца, Вршца, Смедеревске Паланке, Велике Плане, Београда... Са разних страна кренули су ка Рајцу: из бање Врујци,
са Равне горе, са Сувобора, из Палежнице, из села Дићи, из
Такова, Коштунића и Бранетића. Наоружани одличном кондицијом, добрим расположењем и широким осмехом, ходали су
планинарским стазама, газили меке травнате ливаде, прескакали бистре потоке, савладавали тешке узбрдице, удисали
дивне мирисе природе, а очи пунили лепотом крајолика кроз
које су пролазили. И вредно су покупили сваку пластичну
флашу, сваки папир... Кесе које су носили на крају шетње биле
су препуне ђубрета, које су убацили у контејнере поред дома на
Рајцу. А тамо...још много, много других планинара и такмичара,
како из Србије, тако и из околних земаља, Босне и Бугарске.
Циљ целе ове акције није било само чишћење планина и пешачење, већ и много више од тога. Како би се код младих људи
градила навика за бављењем планинарским спортом и како би
им се он што више приближио и постао део њиховог свакодневног живота, организују се многе акције и такмичења.
Тог викенда, одржано је такмичење за “Трофеј града Београда”, традиционално оријентиринг- такмичење, као и Првенство Балкана у планинарској оријентацији. У оквиру “Трофеја
града Београда” одржана су такмичења у планинарској оријентацији, планинском трчању, надвлачењу конопца, планинском
бициклизму. У добром расположењу и спортском духу подељене су и многе награде и медаље. Рајац, окупан јесењим сунцем и преплављен енергијом, тог викенда заиста је био
центар света. Али, оног нашег, дивног - планинарског!
Вратили смо се кућама задовољни што смо били део ове
лепе приче обојене спортским духом и поносни што смо, макар
мало, успели да очистимо природу и планине, које су увек, као
и оно „Добро дрво“ из истоимене приче, пуне љубави за све
нас.
Марија Петровић, ПК „Победа“.
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НОВА КЊИГА
Планинарска литература је
обогаћена још једном необичном и
занимљивом књигом Невелика по
обиму, значајна јер је намењена
малим планинарима, илустрована
љупким цртежима личи на дечју
сликовницу. Можда и није добро
рећи да је књига намењена малим
планинарима, они јесу мали по годинама, али велики по разумевању
да планина нуди здравље, снагу и
радост дружења.

Јагода Новески:
“Хајде да будемо
клинци планинци”
Пре но што књигу отворимо, на корицама нам пажњу
плени цртеж. Све је живо и весело: гледају нас два планинска
врха, у крилу једног сместио се планинарски дом и само му
вири кров, као да је баш ту нашао сигурно место. У знаку за
маркацију, у црвено-белом кругу, сместио се клинац планинац
у пуној планинарској опреми, а иза круга радознало вире два
занимљива лика – јеж и зека. Ауторка књиге Јагода Новески
нашла је духовито решење за њихова имена: од назива Чомолунгма извела је два имена, па је јежу име Чомо, а зецу
Лунг...На унутрашњим корицама мала петогодишња Ива Пунош
насликала је рајачке ливаде живим црвеним бојама које су
очито у складу са њеним одушевљењем.
А сада почиње прича баш онако како треба – од родитеља...
Знајући колико је планинарење здраво, довели су на камповање своју девојчицу Ма, не би ли у њој пробудили љубав
према природним лепотама. И ту почиње њено познанство и
дружење са Чомом и Лунгом.

Намера Јагоде Новески је да одржи кратку обуку о планинарењу у облику приче и у томе је успела. Све је ту што треба
да буде, а то ће девојчица Ма да научи од својих другара. Научиће да вода мора да се носи, да у планини не треба викати
јер неко може помислити да неко зове у помоћ, да цвеће не
треба брати јер ће увенути, да камен не треба бацати, да не
треба јести непроверене плодове, да отпатке треба понети са
собом...А шта треба чинити? Треба маркирати стазе...А шта
треба понети? Ту је списак, ту су цртежи одевних и других предмета неопходних за сваки поход на планину. У ранцу се мора
наћи и мало завоја, газе, фластера...
Девојчица Ма ће добити можда најдрагоценији савет: у планину не иди самa, него организовано, буди члан неког планинарског друштва.
Да ли је цела ова прича намењена само клинцима планинцима, или исто толико користи свакоме ко се у планину први
пут упути, ма колико година имао?
Цртежи дају посебну драж овој књизи Јагода Новески је са
много духа оживела целу причу - све је насмејано, живо,
присно....Ту су и фотографије са заједничких излета - доживљаји су забележени за сећање на прве кораке и прва планинарска искуства... И на крају књиге - има ли бољег мајстора

од малог шестогодишњег Младена? Његово дрвеће има крупне
црне очи са дугим трепавицама и изразом као да хоће нешто
да нам каже....Кад затворимо књигу, шестогодишња Маја Вучковић шаље нам два насмејана зелена лика из шуме да нас на
крају читања поздраве...
Јагода Новески је у свему успела: испричала је занимљиве
доживљаје својих јунака, ненаметљиво их учила и саветовала,
илустровала причу и тако учинила књигу привлачном и клинцима и одраслима. Задовољство је прочитати ...
Јагода Новески љубав према природи најмлађима преноси
радећи као васпитач у предшколској установи “Меда” на Звездари. Групу малишана прикључила је Планинарском клубу
“Раднички”. Завршила је алпинистички течај на Комовима,омиљени успони су јој на Проклетијама, врхови у Јулијским Алпима, на Рили, Пирину, Карпатима, Дурмитору... Последњих
година попела се на неке од највиших врхова Европе. Радећи
на овој књизи, остварила је жељу да своје богато планинарско искуство пренесе најмалђима, који су сами себи изабрали
име “клинци планинци.”
Књига је штампана на тридесетак страница у 2000 примерака, садржи 20 цртежа и 20 фотографија. Издавачи су “Службени гласник” и Планинарски савез Србије.
Бојана Поповић

Аутор фотографија: Марија Петровић
Планинарски гласник бр 71.
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АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА

Извештај са
здружене вежбе
„РЕКА 2012“
Игор Јаношевић
Мирјана Перић
Бојан Драгутиновић
23. октобар 2012

У периоду од 22-25. октобра 2012. у организацији
Војске Србије oдржана је Здружена вежба „Река 2012“.
Учесници вежбе били су: Војска Србије, Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, Горска служба спасавања
Србије и Црвени крст Србије. Циљ вежбе био је да се кроз
претпостављену ситуацију појачаних падавина и поплава
на територији целе земље симулира ванредно стање, да
би се кроз 60 сценарија на 48 локација провежбала и унапредила сарадња и заједничко деловање јединица и
служби које би се у реалној ситуацији укључиле у отклањање последица ванредног стања.
У реализацији ове вежбе учествовало је укупно 46 спасилаца Горске службе спасавања Србије.
Спасиоци ГСС-а имали су прилике да током oве вежбе
демонстрирају процедуре спасавања повређених особа
на неприступачним теренима, принципе пружања прве и
хитне медицинске помоћи и збрињавања повређених,
начин организације и извођења претрага за несталим лицима, али и начин на који у свом раду сарађују са службама и јединицама, које су уз ГСС интегрисане у
јединствен систем заштите и спасавања на територији Републике Србије: са јединицама Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије (СВС), јединицама Војске Србије
(ВС) и са Црвеним крстом Србије (ЦК).
У оквиру вежбе, задатак Горске службе спасавања
Србије био је да 23. октобра на Муртеници демонстрира
процедуре приступа, збрињавања и евакуације повређених лица из возила које је услед клизишта слетело у
кањoн, као и претрагу терена и спасавање лица која су
се, након несреће, удаљила од возила. Овај задатак ГСС
је извео у сарадњи са хеликоптерском јединицом ВС,
тимом за рушевине СВС и ЦК Србије.
На Дану високих званица, 25. октобра у Тителу на
Тиси, ГСС је приказао опрему, технике евакуације и про14

цедуре рада извлачењем повређене особе на неприступачном терену, а одржана је и презентација у оквиру поставке на тактичко-техничком збору.
ГСС је током целокупне вежбе „Река 2012“ испунио све
задатке дефинисане на дуготрајним припремама које су
јој претходиле. Продубљена је сарадња са ВС, СВС и ЦК,
а вежба се показала корисном, јер су сви учесници могли
да виде могућности, али и проблеме на које други наилазе приликом рада у областима у којима делују.

Муртеницa (Златибор)
Датум извођења вежбе: 23.10.2012.
Број спасилаца ГСС-а: 25
Број припадника ВСЈ: 11
Број припадника ВС: 4
Број припадника ЦК: 15
Сценарио вежбе
Због обилних падавина прорадило је клизиште на
деоници магистралног пута који повезује Ужице и Нову
Варош, услед чега се сурвало у провалију једно путничко
моторно возило. По пријему позива на место догађаја
се упућује ватрогасно возило са тројицом ватрогасацаспасилаца из Чајетине. Претпоставка је да се у возилу
налазило више лица. Процењује се да је за приступ и
евакуацију повређених неопходно позвати тим за спасавање у вертикалним условима Горске службе спасавања Србије. Преко Златиборског окружног штаба за
ванредне ситуације активиран је ГСС. За брз транспорт спасилаца и опреме, преко Републичког штаба за
ванредне ситуације, затражено је ангажовање хеликоптера Војске Србије.
Ток извођења вежбе (Извештај Штаба акције Горске
службе спасавања Србије)
Након пријема позива за помоћ од стране Златиборског окружног штаба за ванредне ситуације, деветочлана
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У 12.00 часова формирана су три двочлана тима
за брзу претрагу унапред
одређених карактеристичних локација, на којима постоји велика вероватноћа
проналажења изгубљених.
Након 40 минута, тимови
за брзу претрагу враћају се
у штаб без резултата. С
обзиром да се нестала
лица нису појавила на очекиваним локацијама, штаб
акције спасавања прави
нову процену и одређује
границе подручја у којем
ће се нестале особе тражити методом чешљања
терена.
Хеликоптером из јединице за трагање и спасавање Војске Србије, који је
у 12.05 часова полетео са
хелиодрома ВМА, на
екипа спасилаца ГСС-а из станица Ужице, Пожега и
место несреће у 12.50 стиже појачање из Београда – тим
Пријепоље се, по преузимању опреме из магацина, у
ГСС за спасавање у вертикалним условима и тим за преУжицу у 09.00 сати, састала са тимом за спасавање из рутрагу терена
шевина ватрогасне јединице из Ужица. Конвој ватрогасноспасилачких возила и возила ГСС-а са укљученом
По искрцавању људи и опреме из хеликоптера, у рад
светлосном и звучном сигнализацијом, у 10.20 часова доШтаба акције спасавања укључује се и представник Једилази на место несреће, на Магистралном путу Ужиценице за трагање и спасавање Војске Србије. Штаб је
Нова Варош.
смештен у близини локације слетања хеликоптера, непоУ 10.25 часова, у договору представника ужичког Градсредно поред шатора за тријажу повређених, који је поског штаба за ванредне ситуације, Горске службе спасадигла екипа Црвеног крста. У 13.00 часова Штаб доноси
вања и Црвеног крста, успоставља се оперативни штаб
Одлуку о формирању две спасилачке екипе:
акције спасавања, кога сачињавају представници наведеЕкипу 1 сачињава 6 спасилаца тима за спасавање у
них јединица. Задатак Штаба је координација тимовима
вертикалним условима ГСС, медицински тим ГСС и 4 прикоји учествују у акцији спасавања.
падника тима за рушевине СВС. Задатак Екипе 1 био је
Екипа коју сачињавају 6 спасилаца ГСС-а и 4 ватрода:
гасца- спасиоца добија задатак да постави инсталацију за
- поставе спасилачку инсталацију за евакуацију поприступ, како би медицински тим ГСС-а могао да приступи
вређених из каопна;
повређенима. Медицински тим ГСС-а, који се састоји од
- безбедно евакуишу повређена лица из каопна;
доктора и два спасиоца, у 10.40 спушта се до повређених
- организују транспорт повређених лица до хеликои започиње пружање прве и хитне медицинске помоћи.
птера и пратњу до здравствене установе;
- уклоне постављену инсталацију.
Локација: Муртеница, Златибор
Екипа 1 у 13.35 часова смешта повређеног са тежом
Од повређених особа медицински тим ГСС-а у 11.50
повредом у носила и започиње евакуацију. У 13.52 помоћу
часова добија информацију да је у возилу које је слетело
спасилачке инсталације носила са повређеном особом су
са пута било пет особа, а како су на лицу места пронаизвучена и укрцана у хеликоптер на хитан транспорт до
ђене само две повређене особе, претпоставило се да су
здравствене установе. У 14.12 часова, Екипа 1 смешта и
остале три особе кренуле по помоћ.
другог повређеног у носила и у 14.29 евакуише са неприШтаб акције спасавања доноси одлуку о организацији
ступачног терена и предаје у хеликоптер на транспорт до
претаге за несталим лицима.
здравствене установе.
Увидом у топографске карте, сателитске снимке и
компјутерски модел терена, урађена је анализа могућих
Екипу 2 сачињава 12 спасилаца из ГСС тима за преправаца кретања као и вероватна одредишта на којима
трагу терена и 7 ватрогасаца-спасилаца из Ужица и
би унесрећени евентуално затражили помоћ.
Планинарски гласник бр 71.
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унапредити сарадња међу службама за извођење наредних заједничких задатака. По завршетку састанка
уклоњена је целокупна опрема која је коришћена у извођењу вежбе и спасиоци су се вратили у своје базе.
Тимови који су учествовали у акцији спасавања:

Чајетине. Њихов задатак је да:
- пречешљају задати терен;
- пронађу изгубљена лица;
- по потреби укажу прву помоћ;
- организују транспорт повређених лица до хеликоптера и пратњу до здравствене установе.

Дефинисано подручје претраге подељено је на два
сектора и сходно томе формирана су два тима у оквиру
Екипе 2 за чешљање терена. Границе сектора су векторски исцртане на рачунару и убачене у ГПС уређаје, како
би се тимови на терену кретали по тачно задатим путањама, чиме је ефикасност трагања подигнута на највиши
могући ниво. Два тима за претрагу терена Екипе 2 започињу чешљање терена у 13.30 часова.
Тим Екипе 2, који је пречешљавао плави сектор претраге, у 14.00 часова проналази две особе са лакшим повредама, а тим који је пречешљавао црвени сектор
претраге - у 14.15 јавља да је пронађена и последња
особа која се налазила у возилу. Након пружене прве помоћи организован је транспорт повређених лица до
Штаба, где су у 14.35 часова предатe екипи Хитне помоћи
за превоз до најближе здравствене установе.

1 Тимови ГСС-а:
- медицински тим (3 спасиоца)
- 2 тима за претраге терена
- тим из Београда: 6 спасилаца
-тим из Ужица-Пријепоља-Пожеге: 6 спасилаца
- представник ГСС-а у Штабу акције спасавања
(2 спасиоца)
- тим за снимање вежбе (2 спасиоца)
2 Тим Војске Србије:
- посада хеликоптера (3 припадника)
- представник хеликоптерске јединице у Штабу
акције спасавања (1 припадник)
3 Тим Сектора за ванредне ситуације МУП-а
Србије:
- тим из Чајетине (3 ватрогасца-спасиоца)
- тим за спасавање из рушевина из Ужица
(8 ватрогасаца-спасилаца)
- представник СВС у Штабу акције спасавања
(1 припадник)
4 Тим Црвеног крста Србије:
- представници Црвеног крста у Штабу акције
спасавања (1 припадник и 1 шминкер)
- маркиранти (5 припадника Црвеног крста из Ужица)
- тим за пружање прве помоћи (2 припадника Црвеног
крста из Ужица)
- тим за организацију логистике вежбе (3 припадника
Црвеног крста из Ужица).

Након што су повређене особе транспортоване до
здравствених установа, расформиран је штаб акције спасавања и одржан састанак са учесницима вежбе. На састанку су представници јединица које су учествовале у
акцији изнели своје виђење успешности акције, предности и недостатке, као и предлоге на који начин се може
16
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ГОРСКА СЛУЖБА
СПАСАВАЊА
У ИЗАЗОВИМА
ВРЕМЕНА
Шта је Горска служба спасавања, ко је чини, који су њени
циљеви и задаци? Како је ишао њен историјски развој и шта је
чека у будућности?
Горска служба спасавања (ГСС) је добровољна и непрофитна организација, чији је основни циљ помоћ и спасавање
људи у неприступачним, планинским и урбаним условима.
Наши спасиоци су последња инстанца и нада угроженим људима, јер наша активност почиње онда када друге, цивилне и
војне службе остану без адекватних решења. Спасити људски
живот, помоћи човеку у невољи - основни је задатак ГСС-а.
ГСС је основана 1952. године од стране искусних алпиниста
по угледу на алпске земље, а затим су циљеви и задаци модификовани и усклађивани са потребама и могућностима у
Србији. Данас Горску службу спасавања сачињава око 150 активних спасилаца, од којих су многи искусни планинари, високогорци, алпинисти, спортски пењачи, спелеолози, рониоци,
скијаши и параглајдеристи.
Током свих ових година спасилачког рада, наши спасиоци
су добили све похвале за пожртвованост, храброст и ефикасност и то од оних којима смо били потребни. Због тога је ГСС,
данас, специфични заштитни знак српског планинарства, а
појава наших спасилаца увек бива примећена и цењена. Горска служба спасавања (ГСС) је специфична организација у оквиру Планинарског савеза Србије (ПСС).
Као што смо напоменули, ГСС је основана 1952. од стране
тадашњих искусних алпиниста Алпинистичког одсека Београда, вођених идејом постојања таквих организација у алпским земљама. Ту су се истакли др Иван Стојановић, који је био
и први начелник Службе, Комисије за ГСС ПСС, Жика Градишар, који постаје начелник касније основане Станице „Београд“
(1954.), Звонимир Блажина, Добрица Гаћеша, Бранко Штефанац, Мирко Стојичевић, Милутин-Бата Родић, Бата Попадић,
Бранко Турин, Александар-Саша Рогулић, Миша Куљај, Радован Силашки, Срба Петровић, Ранко Ђурица, др Растко Александров Баташа, Бранко Протић, Душан Мочилник.
Оснива се Станица ГСС у Пећи, коју воде Миле Јевтић, др
Илија Савић, Љубиша Ђорђевић, браћа Перо, Цветко и Миша
Лазовић. Касније се оснивају станице у Нишу, коју води Аца
Ђорић, у Пожаревцу Слободан Јовановић, Мирко Драгић,
затим у Бору, Призрену, Чачку. Касних 60-тих година, због
смене генерација, Служба доживљава стагнацију.
Средином 70-тих долази нови талас младих спелелога који
преузимају Службу и враћају је у праву функцију. Најактивнији
су браћа Петар и Милорад Мика Бакић, Стадоје Кусицки Шиља,
Бранислав Божовић Денис, Миодраг Радојичић, Томислав
Ћосић, Станислав Жолнај, Слободан Гочманац, Милутин Рудаковић Кепа, др Јоца Радаковић, који делују највише кроз Станицу ПС „Београд“. Отварањем Ски-центра „Копаоник“ 1979.

Планинарски гласник бр 71.

почиње нова ера ГСС. Почињу вишемесечна спасилачка дежурства на пословима ски-патрола, а до тада основне спасилачке активности (алпинизам, спелеологија, високогорство)
падају у други план. Долази и до подељености између специјализованих одсека ПСБ-а и Станице „Београд“, упркос чињеници да су Станицу чинили афирмисани и активни чланови
управо самих специјализованих одсека.
90-те године ХХ века доносе општи пад свих друштвених
вредности узрокован распадом државе, ратовима, санкцијама.
Млади људи масовно одлазе ван земље, а ГСС је могла само
да покуша да задржи традиционални дух другарства и заједништва, који је увек красио Службу, као и стручне и материјалне ресурсе. На сву срећу, захваљујући неколицини људи
који су пренели дух седамдесетих и осамдесетих година у деведесете, у томе се успело. Велики допринос дали су Стадоје
Кусицки Шиља, Драгољуб Станковић Ћора (истакнути спелеолог и спасилац, погинуо несрећним случајем на Ускрс 1995.),
Бранислав Божовић Денис, Радојчић Миодраг-Радојко, као и
доајени ГСС др Иван Стојановић, Бранко Штефанац, Александар Власак,....
Стасава нова генерација младих спасилаца, жељна знања
и доказивања. Поново се успоставља сарадња са специјализованим одсецима. Чланство се упућује на алпинистичке и спелеолошке курсеве, праве се елаборати о раду на
скијалиштима, уводе се нови савременији правилници, изводе
се спасилачки тренинзи и вежбе. Посебан допринос дају Милан
Виторовић Гуза, Ђорђе Вдовић Вд, Предраг Пеца Јанић, Денис
Чубраковић, др Предраг Илић, др Александар Стијачић, др
Александар и др Јовица Миловановић и многи други.
НАТО агресија накратко прекида започети напредак ГСС.
Служба кроз деловање у јединици Цивилне заштите активно
учествује у спасавању и извлачењу погинулих и рањених из рушевина. Многи њени чланови су мобилисани у војни састав и
учествују у одбрани земље. По завршетку агресије, у иностранство одлазе главни носиоци модернизације службе, долази период стагнације, одржава се само рад на скијалишту.
Ипак, набавља се нова техничка опрема, ради се на промовисању Службе, привлачи се ново чланство. Нажалост, долази
до губљења чврстих контаката са Планинарским савезом, али
сарадња са одсецима се наставља. Активно делује једино Станица „Београд“.
У тој преломној фази поново долазе до изражаја правилна
селекција и избор кадрова у Служби. Дошли су нови људи који
преузимају вођење Службе, непрекидно се трудећи да је што
боље развију и осавремене. Почетком 2000-тих вођење
Службе преузима Слободан Жарковић Цобе. Заједно са њим
раде Владимир Павловић ДЈ, Милан Ивковић Слајба, Дане
Медић, др Предраг Илић, Милан Петронијевић Малиша... Али,
велики допринос дају и Урош Сарјановић Ефи, реализујући
стабилне и за ГСС изузетно важне спонзорске уговоре, Борис
Зорић Борац на пољу техничке обуке, Александар Милошевић
Гидра, Милош Бореновић...
Преузима се рад на новоотвореним скијалиштима на Старој
планини, Дивчибарама, Златибору. Интензивно се изводе спасилачке вежбе, обуке, набавља се нова техничка опрема, службене јакне, ранчеви. Враћају се добри односи и сарадња са
Планинарским савезом, прате се све републичке и веће акције
Савеза или планинарских друштава.
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ИЗ РЕГИОНА
Отвара се ново поглавље у сарадњи са државом и њеним
институцијама. Успостављају се непосредни контакти са „Сектором за противпожарну заштиту“, данас – „Сектор за ванредне
ситуације МУП-а Републике Србије“. Изводе се заједничке
вежбе, наступи на сајмовима заштите и спасавања, добијамо
позиве за интервенције на тешко приступачним теренима.
Најзначајнији је улазак ГСС у „Закон о ванредним ситуацијама“, у којем је ГСС препозната као једина служба задужена
и оспособљена за обављање послова спасавања на неприступачним теренима и ван урбаних средина. То је велико признање раду и напорима Службе, од њеног оснивања до
данашњих дана.
Још веће признање био је пријем Службе у Светску спасилачку асоцијацију ИКАР (Међународна комисија за алпско спасавање), као члан највеће, А категорије. То се десило у
октобру 2006. године на Конгресу ИКАР-а одржаног у Крањској
гори у Словенији.
У међувремену, Служба је изнова подмлађена новим квалитетним и технички врло оспособљеним спасиоцима. Ти
момци треба у најскорије време да преузму вођење Службе.
Тренутно, Служба има највећи број позива за интервенције,
које нису везане за планинарство и Планинарски савез. Сликовито, од неких 700 интервенција годишње, само двадесетак
се односи на интервенције приликом повреда планинара. Све
остало су интервенције услед неких других разлога, као што су
земљотреси (Краљево 2010.), пожари (Ртањ, Краљево, Стара
планина 2011.), претраге (велик број лица сваке године нестане, или се изгуби ван насељених места), па и претраге
скијалишта,...
То намеће један сасвим другачији приступ размишљањима
о даљем развоју Службе. ГСС прераста по разноврсности и
броју својих интервенција у службу од општег јавног значаја.
Из тога се јавила потреба да Служба буде организована и успостављена на сасвим другим основама, као засебан правни
субјекат са потпуном самосталношћу у одлучивању и раду.
Подразумева се да везе са Планинарским савезом не би биле
запостављене и да би интерес Савеза био максимално заступљен.
Али, то је управо у процесу решавања и не сумња се да ће
се пронаћи обострано прихватљиво решење.
На крају, споменимо и неке људе који више нису са нама.
Сви они су дали значајан допринос раду и афирмацији идеје
спасилаштва у Србији у последњих петнаест година.
Незаобилазан је Драгољуб Станковић Ћора, истакнути инструктор спелеологије и ГСС-а, трагично настрадао на београдском вежбалишту В3 1995. Душан Чалић Циле погинуо је
вршећи алпинистичи успон на Гросглокнеру 1996. У саобраћајној несрећи код Новог Сада 2000. године, враћајући се из
Мађарске, куда су ишли у набавку нове алпинистичке и спасилачке опреме, гину Горан Живановић Живи и Владимир Николић. И на крају, 28.априла 2007. у једној од највећих трагедија
у српској спелеологији и у српском планинарству уопште, страдају Саша Чолић и Бошко Маџаревић, велика нада ГСС-а.
Сви они остаће у нашим срцима упамћени као велики људи
и пријатељи, који су свим срцем припадали Служби и дали јој
најбољи део себе. ГСС се поноси њима и њихов траг никад
неће бити избрисан.
Слободан Жарковић
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ХЕРЦЕГНОВСКИ ПЛАНИНАРИ
ПРОСЛАВИЛИ ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ

ПД „СУБРА“
- 8О ГОДИНА ПОД
ОРЈЕНОМ

Минулог септембра 2012. године чланови херцегновског Планинарског друштва „Субра“ прославили су важан јубилеј - 80 година
од оснивања.
Свечарски део одржан је у елитној новској дворани „Парк“ где је
, испред четрдесетак планинара и заљубљеника у планине и природу,
говорио Душан Аврамовић, председник Друштва.
„За последњих 20 година наш највећи успех је реконструкција планинарског дома на Вратлу, уз помоћ од 450.000 евра.Овим је начињен
велики корак у популаризацији планинарства и рекреативног туризма,
с обзиром да се Орјен ( 1894 м ) налази само 30 минута вожње колима
од морске обале, a пружа и могућност за упражњавање зимских спортовe до краја маја“, речи су господина Аврамовића.
Свечаности су, поред осталих, присуствовали Дејан Вериго, ветеран, свестрани планинар-алпиниста и спелеолог, затим Жељко
Старчевић, специјалиста за маркацију, Милијана Ковачевић испред
Херцегфеста, Перица Ђаковић, директор локалне ТВ Нова...Због обавеза у Дому здравља није био присутан др Горан Комар, пасионирани
планинар и истраживач који познаје сваки камен изнад „града мимозе“.
Поред књиге „Орјенски масив“ Горан Комар је објавио десетак
дела посвећених овој лепотици Динарског масива.
Обновљено је сећање и на Рајка Прлаиновића, неуморног планинарског ентузијасту, који је издахнуо на обронцима Орјена, где је донкихотски настојао да васкрсне, у рату деведесетих демолирани дом
на Вратлу.
Незаобилазно је било и помињање имена Хенриха Ангела, Норвежанина, који је 1893. донео прве смучке у Црну Гору и демонстрирао
„вожњу“ на снегу, због чега га је народ прозвао „ђаво на даскама“.
* * *
Испред ПД “Победа”, чији сам члан од 1960. у време легендарног
председника Чика Душка Јовановића, сматрао сам да је пригодан тренутак да у име београдских планинара поздравим јубиларце и пожелим им даље успехе.
Текст и слика: Властимир ИГЊАТОВИЋ
Планинарски гласник бр 71.

ИЗ ПЛАНИНАРСКЕ АРХИВЕ
Лесковачки гласник, 2. маја 1938.

Успела приредба
Подружине српског
планинског и
туристичког друштва
– Лесковац
ЗАБАВНО ПЛАНИНСКО ВЕЧЕ
У просторијама хотела „Костић“ С.П.Т.Д. подружина Лесковац
приредила је врло успело и одлично посећено забавно планинско
вече 23 јануара о.г. Сала хотела била је одлично декорисана зеленим боровима посеченим из расадника на Кукавици, имитицијама пахуљица снега, подешеном светлошћу, те је сала
престављала зимски пејзаж, који је на посетиоце импресивно, деловао У забавном делу вечери приказан је филм о природним лепотама Копаоника и живот планинара на њему, планинску кућу и
смучаре и њихове скијашке егзибиције. Филм је учинио неизгледив
утисак на присутну омладину, која је први пут видела смучарство
на филму у свима перипетијама једног лепог и здравог зимског
спорта, који је код нас још у повоју. Завршетак филма са упућеним позивом „дођите и ви“ Омладина је дочекала са аплаузом, па
су многи присутни изјавили жељу, да подружина у идућој зимској
сезони оствари и код нас смучарство на Кукавици.
Игранка, са џез оркестром хотела и блех музика, текла је весело и раздрагано.За време игранке вредни чланови распродали
су све срећке лутрије. Лутрија је изведена одлично и дала лепе
приходе. У веселом расположењу остало се дубоко у ситне сатове.
Цела приредба, готово најмногобројније посвећена у овој сезони, дала је одличан резултат како у моралном, тако и у материјалном погледу.За овај и овакав успех приредбе има се
захвалити вредним члановима подружине, који су уложили силан
труд и добру вољу, те је извођење исте беспрекорно функционисало. Што је карактеристично и што треба нарочито истаћи, ова
приредба привукла је елиту нашега града, од најбогатијег до
средње имућног па чак и оне, који се на забавама ретко виђају.
Како ово друштво треба да постигне још поред осталих ситнијих и
два велика циља, то су готово сви обећали подружини сваку моралну и материјалну потпору. Ми ћемо се у овом члану позабавити овим циљевима ради ширега публицитета јер верујемо да
многи читаоци о циљевима подружине врло мало знају.
Циљеви С.П.Т.Д. и њихово извођење
У поздравној речи претседник подружине г. Воја Илић, изнео је
у кратком излагању циљеве друштва. Ти циљеви у главном се састоје из: ширења планинарства и туризма чиме помажемо наше
сиромашне крајеве, државу и саме себе; упознавање лепота наше
домовине и обичаја покрајина; јачамо кроз планински зрак и природну лепоту наша тела, одвајајући омладину од кафанског кужног ваздуха и штетних навика. У вези са овим циљевима
подружина је ставила у задатак да се што пре подигне
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Планинска кућа на Кукавици за чије подизање већ има извесних средстава и такође племенитих обећања извесних људи, који
ће подизање материјалним средствима помоћи. Тако смо сазнали
да је г. Лаза Теокаревић обећао замашну суму за подизање ове
планинске куће, пошто се иста подиже у непосредној близини његовог предузећа, одмах изнад села Вучја на ћувику од нешто преко
1000 мет. надморске висине. У непосредној близини тога ћувика
има одличних места за смучаре, планинска вода, букова шумаи
т.д. и простран видик на долину Ветернице и Мораве, Лесковац са
његовим пољем и и т.д. Исто тако обавештени смо, да ће ову идеју
помоћи и г.г. Јован Јовановић, Милан Поповић и други. Како на
лицу места има камења и одличне грађе то је остварење овога
циља могуће и са скромним средствима, која ће бити обезбеђена
од самог друштва и већим делом од помоћи добрих и племенитих
људи, државе централе друштва. У овом правцу живо се ради те
се надати, да ће ова идеја бити још у току ове године остварена.
У вези са остварењем ове корисне замисли управа подружине
предузела је кораке да оснује једну врло корисну установу за цео
град и нашу најближу околину, која би давала друштву извесне
материјалне користи за остварење њених циљева, одржавање
куће, набавку потребног намештаја и прибора и т.д. Та установа је
отварање билетарнице „Путник“ о чему смо ми већ писали у
нашем листу
Ово питање ушло је у завршну фазу благодарећи интересовању дирекције друштва „Путник“. На Богојављање о.г. подружину
је лично посетио директор друштва „Путник“ Влад.Перше и шеф
за организацију туристичких излета друштва г. Ђорђевић. Чланови
управе С.П.Т.Д. Лесковац водили су разговоре са именованом господом о остварењу ове замисли и наишли код њих на пуно разумевање и подршку. Из донетих закључака у споразумевању дало
се констатовати, да је друштво „Путник“готово да жељама подружине изађе до крајњих граница могућности у сусрет те је управа
подружине одмах предузела кораке и обратила се молбом дирекцији „Путника“, да јој се отварање билетарнице повери. Сада
се чека на решење дирекције, које ће свакако бити позитивно с
обзиром на дата обећања именоване господе.
Отварањем билетарнице „Путник“ Лесковац ће добити једну
нову тековину од неоцењиве користи за циљеве саме подружине
а исто тако за саме грађане и васколики путнички свет. Користи
од билетарнице у могућности да се путничка карта купи у свако
доба дана без гурања и чекања; да се користе све путничке повластице које билетарница увек благовремено доставља сваком
путнику, да се организују излетнички возови, и путовања у земљи
па да их и сама билетарница приређује; да се користе излети у
иностранство, добављају кола за спавање, купују директне карте
за иностранство, врши промена новца ит.д. Овакве билетарнице
данас имају места са много мање развијеном привредом и путничким саобраћајем те Лесковац тим пре има потребу да овакву
билетарницу добије и успешно је одржава. Г.г. Перше и Ђорђевић
су до детаља упознати са свим околностима и чињеницама па се
надати, да ће они припомоћи остварење ове идеје, која је истоветна са идејом „Путника“. Подружина се нада овом повољном решењу и због тога што је ставила себи у задатак подизање
планинског дома о којој су идеји именовани представници детаљно упознати па су само тога ради обишли и село Вучје, одакле
им је цео терен показан.
Радује нас агилност управе СПТД подружине те јој се на постигнутом успеху на приредби и циљевима које жели остварити
може искрено честитати.
Напомена: Планинарски дом „Прека вода“ се налази на планини Кукавица, југозападно од Лесковца и села ЧукљенИк, на надморској висини од 1270 м. Зидани објекат, подигнут 1939/1940,
а обнављан 1951. и 1972.
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XV. Сусрет
планинарских
клубова Балкана

нинара а изазован због дивље лепоте планина у Црној Гори коју треба
приближити другима.
ПК “Горица“ је одлучио да XV .Сусрет организује на Веруши ,у времену 15-17.јун
2012.Веруша је мало планинско насеље на сјевероистоку од Подгорице, у долини истоимене ријеке, која са сусједном ријеком Опасаницом формира ријеку Тару. Налази се на надморској висини од 1200
Основни циљ сусрета планинар- м.н.в. и окружена је масивом Жијова и Црне планине, на удаљености
ских клубова балканских земаља је 45 км од центра Подгорице са југа, и 25 км од центра Колашина са
успостављање и јачање покиданих сјевера. Из оба правца приступ је могућ регионалним асфалтним пувеза сарадње планинара на просто- тевима.
Поред љепоте „горских очију“ Букумирског и Рикавачког језера пларима екс Југославије и ширег поднинаре
су сачекали величанствени планински врхови Маглича, Торача,
ручје Балкана.
Ратна догађања на просторима Штитана, Сурдупа, Трескавца и други чије висине премашују 2000
екс Југославије узроковала су прекид мнв.У подгорини Црне планине доминирају простране зелене долине
сарадње и јединственог ангажовања Веруша и Мокра, са мноштвом планинаских извора и катуна, гдје већ
планинара са ових простора. Истовремено, прекинуте су и ра- вјековима традиционално у љетним мјесецима сточари издижу и наније успостављене међународне везе планинара. Најбржи опо- пасају своја стада.
Са жељом да се што боље упозна и доживи дивља љепота и атравак „посустале сарадње“ међу планинарским клубовима
рактивност ових природних предјела понуђене су три планинарске
Балкана су Сусрети овакве врсте .
Једна од основних активности Сусрета је јачање и продуб- стазе.
љивање већ постојеће сарадње планинарских клубова ових зеСтаза А, црвена : Веруша(1200мнв) – Мокра(1440мнв) – Магмаља. ПК“Горица“ је један од неколико планинарских клубова из
Црне Горе који већ традиционално развија такву сарадњу са лич(2142мнв)- Широкар(1785мнв) – Букумирско језеро(1443мнв),
средње тешка стаза. дужина стазе - 16 км, висинска разлика + 862 /клубовима из БиХ, Србије и Македоније.
На XIII. и XIV сусретима који су одржани половином јуна мјесеца 813, планирано вријеме - 8х
Најзахтјевнија стаза је ишла трансверзалом ЦТ1 и походило ју је
2010 г. и 2011 г. у Б и Х на Коњуху и у Хрватској на Платку, учествовали
су чланови нашег клуба. Како је ред дошао да, по први пут Црна Гора 42 планинара из 7 клубова. Планинари су се превезли до Мокре,
, буде организатор и домаћин сусрета, ПК “Горица“ је са задовољством одакле су кренули на највиши врх Црне планине – Маглич (2142мнв).
прихватио улогу домаћина. Задатак је био истовремено захтјеван и Група је на врх изашла прије поднева и уживала у погледу на Комове,
изазован.Захтјеван у смислу организације смештаја великог броја пла- Маганик, Проклетије и врхове масива Жијово. Са Маглича је група кре-
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подмладак. Атракција на стази има више, а главна је та
што стаза 90% трасе води вододјелницом јадранског и
црноморског слива са интересантним топонимима
Просјеченица, Соломон и Звекетуша. Око половина ове
стазе иде кроз хладовину, колским путем до некада активних катуна. Успут смо наилазили и на неколико ендемичних биљака као што је: јаблан. На Просјеченици и
данас су видљиви трагови тектонских поремећаја Динарида. Са три видиковца Планинице видокруг се ширио од
Румије, преко Ловћена, Прекорнице, Морачких планина,
Сињајевине, Комова, Црне планине и Жијова.
На XV Сусрету планинарских клубова Балкана регистровано је 16 планинарских клубова/друштава са укупно
131.учесником. Домаћин наредног Сусрета је ТД “Погледец“ Бистрица, Бугарска.
нула да силази ка Широкару, одакле се пружао поглед на Рикавачко
До
XVI.
Сусрета, желимо пуно освојених врхова, дружења, што
језеро, Вилу, долинуи Врмоше и Проклетије. У повратку се група
освјежила на извору у катуну Лаковића, а онда наставила ка превоју дужег боравка у природи, здравља и радости!
под Торчем и даље све до Букумирског језера. Неки су одлучили да се
Текст и фотографије: Планинари ПК” ГОРИЦА” Подгорица
и освјеже, онако угријани од напора и жарког сунца. Повратак са језера
до Веруше је био комбијем, гдје је све чекао пасуљ, поклон Дјечијег
одмаралишта Веруша и Никшићко пиво које је поклонила пивара
„Требјеса“.
Стаза Б, љубичаста: Веруша –Соломон- Убоги до– Букумирско
језеро-Торач(1830мнв)- Мокра, средње тешка стаза, дужина стазе - 14
км, висинска разлика + 513/- 240, планирано вријеме - 6х
На ову туру, оцијењену као средња по тежини, учествовало је 39
планинара. Група је кренула са Веруше, преко превоја Соломон, након
тога се сишло у Убоги до, све до Букумирског језера. На језеро се
дошло око подне, након три сата хода, тако да је ту услиједио одмор,
који су неки искористили и да се освјеже купањем. Након тога се група
подијелила на два дијела. Једна је се са Букумирског језера преко
Шкале од Мокре враћала на Верушу, док је друга група од 15 планинара продужила са језера на
Торач. Ова друга група је била посебно награђена погледом на
Мокру, Маглич, Вилу, Штитан,
Пасјак и Сурдуп. Одатле се преко
катуна Точак Рашовића спустила
на Мокру.
Стаза Ц, жута:
Веруша–Планиница(1566мнв)
–Соломон(1530мнв) - Веруша, лагана стаза, дужина стазе - 11 км,
висинска разлика + 354/- 374, планирано вријеме – 4.30х,
Наш клуб је за ове сусрете
маркирао и уредио нову планинарску стазу, којом је данас прошло 30 планинара, пореклом из
клубова широм Балкана, старости
од 7 до 67 година. Стаза је одабрана за љубитеље планинарства
као панорамска и едукативна за
Планинарски гласник бр 71.
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УСПОН НА ВИСОКИ АТЛАС
(ЏЕБЕЛ ТУБКАЛ 4 167 m)

БИСЕР МАГРЕБА
Широк осмех берберски je прво што вас дочека
кад крочите са аеродрома „Mohamed V” у Казабланци. И
авантура „Бисер Магреба” под заставом Extreme summit
team може да почне. Велика гужва и неки сасвим
другачији људи нису оставили равнодушне чланове моје
екипе који су први пут у Мароку.
Казабланка је град кога је прославио Хемфри
Богарт у истоименом филму. То је варош која, гледана са
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Атлантика, подсећа на Марсеј, а заправо је мегаполис где
се на сваком кораку преплићу сјај и беда. Арапска
традиција и нови модерни ветрови дувају Магребом.
Непланирано, провели смо дан дуже у Казабланци јер су
нам се ствари изгубиле у Тунису, што је можда и добро видели смо једну од највећих џамија у свету, Мошеју
Хасана II.
На срећу, наредног дана стигао нам је пртљаг и
могли смо да наставимо даље, најпре у Маракеш па све
до Имлила, право у наручје Високог Атласа.
Смештај код Мухамеда у Adrar guest house више
него угодан, а около на хиљаде ораха. Куће - боје меда и
потоци који помало нестварно извиру са свих страна...
Босанско-српски тим је опуштен и спреман за планину.
Пет и по сати хода је до планинарске куће Nelter на
висини од 3207 метара.
Већ се осећа да смо у
загрљају Атласа. Ова моћна
грађевина коју су направили
Французи, пружа топлину и
окрепљење пред завршни успон
на највиши врх Северне Африке.
Ноћ
ветровита
и
звездана. Пред зору крећемо. Наш
мали тим од шесторо планинара је
за три сата савладао хиљаду
метара висинске разлике и уместо
застава на врх изнео Политикин
„Забавник”.
Поред
металне
пирамиде на Xebel Tubkalu(4 167
метара) су Лејла, Санела, Ешреф,
Армин, Дејан и Драгослав. ускоро
стижу и симпатичан пар из
Хрватске и планинари из
Енглеске, Немачке и Чешке.
Планинарски гласник бр 71.

Поглед сеже све до
Сахаре са једне и Атлансог
океана са друге стране.
Привилегија је бити на
пиједесталу Магреба.
Јак ветар промењивог
правца убрзао нам је спуштање,
тако да смо за два сата били у
Нелтеру, ту ручали и пре мрака,
преко исламског светилишта
Сиди Шамаруш, обрели се у
Адрар кући у Имлилу.

Фесу су потпуно нестварне. Мислим да је заправо ово
прави Мароко... царска варош која инспирише, јер се на
сваком кораку осећа дух Идриса Другог, оснивача града.
Ову нашу оријенталну причу употпунили смо и
Мекнесом, као и обиласком римског града Валубилиса, а
свакако је још један бисер вредан помена и уткан у нашу
„мароканску огрлицу“ - Мула Идрис.
Поново воз, авион... још увек осећам у коси ветар
Магреба и све те нестварне боје и мирисе... Ко једном
овамо дође, пожели да се врати бар још једном. Одаћу
вам једну моју тајну... ја сам други пут у Мароку и тек сам
закорачио у овај мистериозни песковити крајолик севера
Африке.
Драгослав Гогић

Дан касније, у Маракешу, придружили
су нам се Нади и Џејни.
Е, ту се човек врати бар два века
уназад: гатаре и пророци на тргу Џема ел
Фна вас једноставно импресионирају као и
плес кобри, уз богату понуду сука. Бахија
палата, Џамија Кутубија из VII века, Бен
Јусуф медреса... замислите само
седмочасовно путовање возом до Феса, а
тамо... тамо је настао Мароко 809. године...
Уске и полумрачне улице Медине у
Планинарски гласник бр 71.
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Јастребац у
шумском џемперу
Суботње јутро, врело као рерна, топило је асфалт док
смо Maрија, звана “Фанђо”, Славиша, Драган и ја напуштали Београд Аутопутем ка Крушевцу. Хоћу да им покажем Јастребац.. .
За трен смо прешли дионицу до скретања у Појатама.
Преко Ћићевца улазимо у Крушевац, па продужавамо ка
Планинарском дому „Жарко Жарић“. Пролазећи кроз Ломницу и село Буци, већ осјећам свјежији ваздух. Долином
ријеке Ломнице улазимо у Равниште, некадашње популарно излетиште Крушевљана. Још мало макадамом и
ето нас испред дома, чије се здање разбашкарило на висини од 521м. Домаћин чика Риле нешто радуцка... Поздрављамо се и износимо ранчеве. Риле доноси кључ,
пењемо се на спрат, соба велика, вишекреветна.
Смјештамо ствари и спремамо мале ранчеве за
пјешачење.
У 10,30 смо као запете пушке. Преко малог пропланка, који окружује дом, улазимо на стазу. Послије неколико минута имао сам осјећај да пропадамо у тишину.
Огромна стабла борова и јела мјешала су се са буквом.
Са десне стране пута почиње ограђени забран. Простор,
за који треба неколико сати хода да би се обишао, скрива
од наших погледа животињски свијет. На једном мјесту
исјечена шума бреза. Некадa су давале контраст својом
бијелом кором шепурећи се међу црногорицом. Болест
их је осушила, човјек посјекао.
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Стижемо до озиданог извора „Добра вода“. Изнад
кружног пута око забрана почиње стаза за „Соколов
камен“ и „Белу стену“- као да смо прешли из шумског
предсобља у шумски дневни боравак. Серпентинском
стазом се пењемо у бескрај. Ушушкани крошњама стабала не осјећамо подневну сунчеву јару. Птице пјевају удварачку пјесму, не обраћајући пажњу на људске гласове.
Повремено утихнемо слушајући тај непрестани концерт.
Испуњени полетом стижемо до „Соколовог камена“. Видиковац, висок 1025м, сав у стијени, изникао као балкон
из шуме. Погледом дозивам „Змајевац“ и „Страцимир“
преко пута. Доле, дубоко испод стијене, опет шума. Мало
назирем „Мечије стене“. То је стална изложба божијег
вајарског умијећа. Огромне стијене, као исклесане, усред
шуме чине праву галерију.
Доручкујемо на стјеновитом балкону, док поглед клизи
по шумском царству. Јастреб, владар тог дијела неба,
пролети нам изнад глава. Чуо се његов кликтај док се суновраћао изнад дрвећа за неком, само њему видљивом,
ловином. Жмарци у глави и у тијелу. Ухваћен у тренутку,
предајем се потпуном стапању са природом. Брзо сам постигао тај вјечити циљ. Сликали смо се појединачно и
групно.
Настављамо стазом у правцу „Беле стене“. Већи дио
успона је за нама. Преостаје нам лагано скакутање по
камењу. На раскрсници су ознаке „Змајевац“ и „Живков
кладенац“ - десно, а „Бела стена“ и „Црни врх“ право...Послије двадесетак минута испред нас се појављује стјеновита громада. Није нешто бијеле боје, али је
видик за аплауз. Најприје мјеркамо Крушевац из ове перспективе и села која га окружују. Штета што је на хоризонту измаглица. То нам спутава ширину, али задовољни
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смо и понуђеним. Још која фоткица са „Беле стене“ и
њених 1256м висине....
Дилему да ли да идемо преко „Змајевца“, или наставимо већ пређеном стазом, ријешили смо брзо. С обзиром да нам је требало неколико сати више пјешачења,
одлучили смо се за другу варијанту. Силазак је био много
бржи, па се код дома нађосмо већ око 16 часова. Предложих да пјешачење сведемо на шест сати и искористимо остатак
времена да обиђемо Равниште.
Остављамо ранчеве, па се спуштамо тих 500 метара раздаљине, слушајући хук ријечице Ломнице. У самом излетишту ријека је преграђена малом браном, која је
створила језерце. Некада је редовно чишћена и била рај
за купање, а сада је зарасла и пуна муља.
Прелазимо мостић до хотела “Мерима“ и „Трајал“.
Оронула здања подсећају на некадашњу блиставост.
Најзад, слатко уморни, враћамо се у дом. Пропланак испред дома препун је младих људи. Поклоници аикидоа се
такмиче у пеинт- болу. Весела граја је потрајала до касно
у ноћ.
Пробудити се у планини је привилегија малобројних.
Тако сам се и осјећао док сам чекаo остале да пијемо
кафу. Обависмо ритуале. Мали ранчеви су спремни за покрет. Табани опет сврбе. Чека нас тура: планинарски дом
- Градац – Црква Св. Петке - Голо брдо - планинарски
дом... Испод Равништа скрећемо са асфалта на шумски
пут, који води до цркве. За тридесет минута стигосмо до
рјечице Грачанице, која је одвајала цркву од пута. Љупки
мостић их је поново спојио. Црква, подигнута у 14. вијеку,
рушена је много пута, а грађена је на оригиналним темељима. Смјештена усред шуме, поред ријеке и оближњег
извора, даје слику за памћење. Ријетким посјетиоцима
стоји увијек откључана и спремна да пружи духовни мир.
И пружала је мир док нас је њен заштитник, брдо Градац,
са 574м висине, посматрао преко чупавих крошњи
дрвећа... Крећемо узводно путем поред Грачанице. Пратили смо јој ток , док се хвалила малим слаповима и каскадама по излизаним стијенама чудних боја. Да није било
људске руке у виду „Шумског газдинства“, која је поред
пута слагала велике количине исјеченог дрвећа, мислио
бих да пролазимо кроз оживљену бајку стару вијекоПланинарски гласник бр 71.
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вима. Шума нас је прихватила и давала нам божански
осјећај док смо се пентрали према гребену. ... И тако
стигосмо, уз доста зноја, до Голог брда и стазе која води
од манстира Наупара до планинарског дома. Некако са
жаљењем погледасмо у дубоки хлад и тишину из које смо
пристигли.
Наставак пјешачења је био прозаичан у односу на претходне километре. Пут је био већим дијелом раван...
Потом нас је стаза спустила у корито Ломнице и потока
који је чине. Шума иза нас, шума испред нас и шума у
нама...Планина је давала себе - шаком и капом! Четврти
сат пјешачења према дому је истицао. Ведрих лица и
прашњаве обуће уђосмо у трпезарију....
Освјежавали смо се и договарали о наставку путовања. Спаковане ранчеве убацисмо у „пунто“ и поздрависмо се са домаћинима. Пружих руку у чврст стисак са
увјек истом жељом - да се ускоро видимо на Јастрепцу.
Док наш “Фанђо“ турира машину, бацам још један поглед
на разбарушене врхове изнад дома. Обриси гребена и
шума, којима нас је Јастребац грлио ова два дана, остаће
још неко вријеме на стаклима сунчаних наочара и у једном ћошку душе планинарске...
Возили смо се познатим путем поред Ломнице. Преко
ријеке Расине улазимо у Крушевац. Град зрачи сопственом историјом. Кратко разгледасмо Лазарев град и Цркву
Лазарицу. Мало даље, код остатка зидина старе Тврђаве,
стајао је Лазар преточен у споменик. са погледом преко
Јастрепца према југу...
Још једна шоља кафе и чашица разговора у оближњем ресторану. Јечала је пјесма са асфалтних закрпа.
Марија нас је сигурном вожњом довезла у Београд. Још
једно путешествије завршава тамо одакле је и почело - у
царству асфалта и бетона.
Бранислав Макљеновић

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПСС ЗА 2013.
2012. ГОДИНУ
ЈАНУАР
12. јануар
19. јануар
21.- 30. јан.
25. јануар
25. 01.- 03. 02.
26. јануар
26. јануар
10.02.- 10. 03.
17.- 19. феб.
22.- 24. феб.
22.- 24. феб.
22.- 24. феб.

Зимски успон на Ртањ
Павласов меморијал
Учешће на међународном пењачком кампу и
алпинистичкој експедицији у Aлпима
( ледно пењање, Малтатал, Аоста )
Светосавски излет
Школа за водиче II категорије
Светосавски успон на Гудурички врх
Светосавски излет на Велики Ветрен
ФЕБРУАР
Алпинистички течај ( Зимска техника )
Првенство Србије у пењању у леду, Копаоник,
17. зимски успон на Трем

ПД Поштар Нови СадТрад.акција
КАПСС
ПД Поштар Нови Сад
СВПСС
ПД Железничар Вршац
ПСД Јухор Јагодина

Трад.акција
Трад.акција
Трад.акција

КАПСС
КАПСС
Сува планина
ПК Железничар Ниш
ГСС
ГСС

Реп.акција

КАПСС
ПСД Змајевац Врдник
КАПСС
ПСД Брђанка Алексинац

Реп.акција

30. март

Вежба тех. спасавања у зимским условима - Трем
Вежба претраге у зимским условима - Трем
МАРТ
Првенство Србије у турно скијању
Осмомартовски сусрет планинара на Фрушкој гори
Алпинистички табор ( зимски)
Поздрав пролећу
Пролећни дан планинара
Гледићке планине
Лига 2013 – Фрушка гора

ПСД Љуктен Трстеник
ПСД Железничар Нови Сад

31. март

Март на Моричу

ПК Морич Власотинце

Реп.акција
Комисија за
ПОТ - ПСС
Трад.акција

ПСД Вршачка кула-Вршац
ПД „Јелашничка клисура“

Трад.акција
Трад.акција

03.-05. март
09. март
09.-18. март
24. март
30. март

05.-07 април
06. април
07. април
08.- 28. април
13.-14. април
13. април
13. април
20. април
19.- 21. април
21. април
27.април
27. и 28. април
28.април
04. мaj
05. мај
11. мај
12. мај
14. 05.-12. 06.
15. 05.-15. 06.
18. мај
18.-19. мај
19. мај
24.-26. мај
25.-26. мај
25.-26. мај
01.- 17. јун
01. јун
01. јун
07.– 09. јун
08. јун
14.- 28. јун
14.- 15. јун
15.06.-15. јул
15.- 16. јун
21.- 23. јун
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АПРИЛ
Вршачка трансферзала
Пролеће у парку природе
Технички дани - Сићево, Београд,
Овчар - Каблар, Борски Стол
Курсеви за уређиваче смерова у природи
Редован тренинг спасавања у техничким условима
9. сусрет планинара на Фрушкој Гори
„Доситејевим стаза“
Лига 2013 – Црни врх( Бор )
Пролећни дан планинара Свилајнац
Стручно усавршавање алпиниста (Овчар-Каблар),
Технички дани - Сићево, Београд,
Овчар - Каблар, Борски Стол
10. поход „ Карађорђевим стопама “
35. Фрушкогорски планинарски маратон
Стазама 2.српског устанка
МАЈ
Пријемни испит за школу водича III категорије
Технички дани - Сићево, Београд,
Овчар - Каблар, Борски Стол
Сусрет са најлепшим цвећем
Нарцису у походе, Столови
Стручно усавршавање алпиниста (Кавказ)
Алпинистички течај ( Летња техника )
Полагање за стицање спортскопењачких звања
Вежба спасавања у стени
– Овчарско-кабларска клисура
Технички дани - Сићево, Београд,
Овчар - Каблар, Борски Стол
Дани јоргована, Тупижница
Мајски спортски дан Авала
Државно првенство на природној стени - тежинско
ЈУН
Годишња централна акција: посета светском
пењалишту – померање оцене за репрезентативце
Пролећни дан планинара Малиник
Голијска трансверзала
ПСД Железничар Краљево
Копаоничка трансверзала
Пикник на Лазаревом виру
Кавказ
Царска бара
Учешће на међународном пењачком кампу и
алпинистичкој експедицији у Перуу, Анди,
Cordillera Blanca
Државно првенство на природној стени - боулдер
Голи крш

Трад.акција

КАПСС
КСП
ГСС
ПСД „др Лаза Марковић“ Ириг
ПСД Црни врх - Бор
ПСД Бељаница Свилајнац
КАПСС
КАПСС
ПД Врбица В. Плана
ПСД Железничар Нови Сад
ПСД Рудник Г.Милановац

Реп.акција
Комисија за
ПОТ - ПСС
Трад.акција

Трад.акција
Реп. Акција
Трад.акција
СВПСС

КАПСС
ПСД Гвоздац Јуниор Краљево
ПСД Гвоздац Краљево
КАПСС
КАПСС
КСП

Трад.акција
Реп.акција

ГСС
КАПСС
ПК Шиљак Бољевац
ПСД Авала
КСП

Реп.акција
Трад.акција

КСП
ПД Дубашница Злот

Трад.акција

Трад.акција
ПСК Копаоник Београд
ПСД ГСП Нови Сад
БМУ
ПСД Зрењанин

Реп.акција
Трад.акција
Експедиција
Трад.акција

КАПСС
КСП
ПСД Црни врх Бор

Реп. акција
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ЈУЛ
03.- 07. јул

26. jул – 4. aвг

Табор планинара Србије
Повлен
Првенство Србије у оквиру Табора
Летњи алпинистички табор
Стазама Старе планине
ПСД Бабин зуб Књажевац
Петровдански поход на Јухорску трансверзалу
Ноћни успон на кров Војводине
Вршачке планине
Олимп –100 година од првог успона
Учешће на међународном пењачком кампу
и алпинистичкој експедицији у Канади,
Lotus Flower Tower
Школа за водиче III категорије

КАПСС
СВПСС

10. .

АВГУСТ
Лига 2013 – Дан рудара ( Бор )

ПСД Црни врх - Бор

03.- 07. јул
10.- 19. јул
12.-14. јул
12.-14. јул
20.-21. јул
20. јул
23. јул –17. авг.

16.Симоновићеви дани
Марш трагом 2. прекобројног пука
Учешће на међународном пењачком кампу
и алпинистичкој експедицији у Словенији,
Вршич, Тамар
17. – 18.
Поход планинара на Кукавицу
24.-25.
Врањски планинарски маратон
24.-25.
Сабор планинара
30. авг. -01.септ. Дунавске чаролије
31.
Лига 2013 – Хомоље

07.- 09. септ.
13.-15. септ.
14. септембар
14.- 15. септ.
19.-21 септ.
19.-21 септ.
20.- 23. септ.
21. септембар
22. септембар
21.и 22. септ.
21. септембар

Реп.акција
ТАБОР

Трад.акција
ПК Рунолист Јагодина

Трад.акција

ПСД Железничар Вршац
БМУ

Трад.акција
Међународна

ЖПСД Др.Р.Симоновић- Сомбор
ПСД Цер Шабац

09.-11.
11.
12.- 16.

07. септембар

УО ПСС, комисија за оријентацију,
служба водича
Комисија за ПОТ – ПСС
КАПСС

КАПСС
ПСД Кукавица Лесковац
СПИД Железничар 2006 Врање
ПСД Гвоздац Јуниор Краљево
ПСД Железничар Инђија
ПД Вукан Пожаревац, ПК Челик
Смедерево и

СЕПТЕМБАР
Гледићка трансверзала
ПСД Жежељ Крагујевац
Државно првенство на природној стени - боулдер
Благаја
Буковачки маратон
Државно првенство на природној стени - тежинско
Редовни почетни курс ГСС
Редовни почетни курс ГСС
Учешће на међународном пењачком кампу и алпинистичкој
експедицији у Хрватској, Пакленица
Палићки сурети
35. сусрет пријатељства и дружења
ПД Бељаница Свилајнац
Дан чистих планина Рајац
Лига 2013 – Рајац

Комисија за
ПОТ - ПСС

Комисија за
ПОТ - ПСС

Трад.акција
КСП
ППД Маљен Пожега
ПСД Вилина Водица Буковац
КСП
Београд
Београд

Реп.акција
Трад.акција

КАПСС
ПК Спартак Суботица

Трад.акција

Трад.акција
ПД Победа Београд
ПД Победа Београд

27.-29 септ.
Редовни почетни курс ГСС
Београд
28.- 29. септ.
Државно првенство на природној стени - брзинско
28. септ.- 07. окт Годишња централна акција: посета светском пењалишту – померање оцене за репрезентативце

Реп.акција
Комисија за
ПОТ - ПСС
ГСС
КСП
КСП

ОКТОБАР
05. октобар
04.-06. октобар
04.-06 октобар.
06. – 09. октобар
07.- 27. октобар
08.- 15. октобар
12. и 13.октобар
13. октобар
19. - 20.октобар
18.-20 октобар
20.октобар

Стазама горштака
26.јесењи успон на Гудурички врх
Редовни почетни курс ГСС
Алпинистички течај ( Ледна техника )
Курсеви за уређиваче смерова у природи
Јесењи алпинистички табор
Јастребачки марш
Полагање за стицање спортскопењачких звања
Ноћно такмичење у оријентацији Авала
Редовни почетни курс ГСС
Лига 2013 – Авала - ноћ

ПК Горштак Младеновац
ПСД Вршачка кула-Вршац
Златибор

20.октобар
21. и 23.октобар
25.- 27.октобар
26.октобар
26.-27. октобар

Марш Ритопек – Болеч - Авала
Семинар за инструкторе алпинизма (Сићевачка клисура)
Вежба спасавања из спелеолошких објеката Бељаница
Меморијал Зорица и Арсо
По венцу Лесковика
ПСД Брђанка Алексинац

ПСД Авала

ПСД Јастребац Крушевац
Комисија за оријентацију ПСС
Златибор
ПСД Авала Београд

ПСД Гвоздац Јуниор Краљево

Трад.акција
Трад.акција
ГСС
КАПСС
КСП
КАПСС
Реп.акција
КСП
ГСС
Комисија за
ПОТ - ПСС
КАПСС
ГСС
Трад.акција
Реп.акција

НОВЕМБАР
08.-09 новемб.
09.новембар
19.-24. новемб.

Редовни почетни курс ГСС
Ноћни марш на Фрушкој Гори
Редовни почетни курс ГСС

Стара планина
ПД Поштар Нови Сад
Стара планина

ГСС
Трад.акија
ГСС

ДЕЦЕМБАР
07. децембар
06.-08. децемб.
08. децембар
Септ. – Окт.

Збор водича СВПСС Семинар о безбедности
Редовни почетни курс ГСС
Дообука за водиче III и II категорије
Камп за младе, напредне и талентоване оријентирце

Копаоник

Начелник ПСС
Берислав Трајковић
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СВПСС
ГСС
СВПСС
Комисија за
ПОТ - ПСС
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На основу члана 3. став1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије расписује

КОНКУРС
за дела планинарске литературе чије издавање, због значаја теме, вредности текста, користи за планинарство, приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор планинарског савеза Србије може да помогне учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови планинарске организације са радовима из области планинарства, односно посебних грана,
струка и дисциплина од значаја за планинарство, као што су:
Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл
Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на њима
Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада
Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл.
Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у њима, спасавања и помоћи у планинама
Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, примењиви у планинарству (као што су геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и сл.)
Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим питањима планинарства
Путописи са планинарским садржајем
Радови о српској планинарској прошлости
Радови чије издавање Савез помаже објављују се на српском језику, ћириличним писмом, изузев двојезичних издања и издања намењених иностранству.
Неће бити помагани радови који садрже непосредно или посредно пренете делове већ објављене литературе.
Конкурс је отворен до 1. марта 2013. године.
Необјављене радове достављати у два штампана примерка и један у електронском облику, уз доказ о чланству у планинарској организацији, на адресу Планинарски савез Србије, Издавачки савет -11000 Београд, Добрињска 11.
Обавеза учесника Конкурса чији рад буде прихваћен је да Планинарском савезу Србије достави 10% укупног тиража издања, као и
да у штампаном раду буде наведено да је издавање помогнуто средствима Планинарског савеза Србије.
Издавачки савет ПСС
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