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ИСПРАВКЕ
1. У броју 71, у  чланку „Зебрњак пре дванаест  година и сада“, на трећој

страни, последња реченица, која садржи поенту текста, треба да гласи: 
“Почело је, рекло би се, право читање историје, ослобођено идеолошких и

националистичких застрањивања“. Приређивачи броја се извињавају аутору и
читаоцима.

2. У броју 71. у приказу књиге “Хајде да будемо клинци планинци” стоји:
“А ја сам Маја, али можеш ме звати МА, то ми је надимак”. Према томе, ауто-
рка приказа књиге правилно је закључила да су само два имена, Чомо и Лунг,
изведена из назива планине.

- У тексту приказа где пише... „има ли бољег мајстора од малог шесто-
годишњег Младена...” треба да стоји „ од шестогодишње Младене“, јер је слику
сликала девојчица Младена Поповић.

- Аутор фотографија у приказу књиге је Зоран Дечански, а не Марија
Петровић, како је написано. 

Приређивачи броја се извињавају аутору књиге  и читаоцима.
3. У броју 71 на страни 26,  уз наслов  „Календар активности ПСС“ уме-

сто „за 2012.“  треба да стоји  “за 2013. годину „.
4. У броју 71, услед одсуства лектора, у неким текстовима није извршена

лектура, због чега су присутне поједине грешке. Молимо читаоце за разуме-
вање. 

УРЕДНИЧКАУРЕДНИЧКА ЧЕСТИТКАЧЕСТИТКА

На крају уређивања овог броја нашег часописа, стигла

је лепа вест, необична за данашње време, које је обележено

неслогом, самодовољношћу и локализмом. 

Очигледно је пред нама ново годишње доба, пролеће

које нам је донело један дуго чекани весник. Десет плани-

нарских друштава и клубова из Тимочког региона окупили су

се и сложили, да су потребни једни другима и нашем плани-

нарству у Србији. 

Част нам је да у овом броју Гласника објавимо да је 17.

марта 2013. године формиран Планинарски савез Тимочког

региона. За првог председника изабран је Драган Беатовић,

ПД “Бабин зуб”, Књажевац, а за потпредседника Данијел

Алексић из ПК “Дубашница”, Злот.

Честитамо, на многаја љета!



ГОДИНА
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У
СПОРТУ 2013.

Одлукoм Владе Републике Србије, 2013. година је
проглашена годином толеранције и ферплеја у спорту.
Обавеза свих спортских гранских савеза и спортских
организација је укључење у овај заједнички пројекат.

Уз гесло „ФЕРПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА“,  Министарство ом-
ладине и спорта, са свим гранским националним саве-
зима, указује на суштински значај обавезе поштовања
и толеранције у спорту и спортским активностима, од
најмањих до највећих спортских средина, друштава,
клубова и репрезентација, од најмањих до највећих
спортских догађаја, у индивидуалном и масовном
спорту и рекреацији.

Циљ ове акције је што бржи повратак нашег спорта
и спортских односа на ниво међусобног поштовања,
уважавања, добре спортске сарадње и признавања до-
стигнутог квалитета и резултата спортских конкуре-
ната. 

Србија, као снажна спортска целина, пролази кроз
тежак период са високим степеном нетолерантности
између спортиста, клубова и спортских навијача. Такви
односи су изразито угрозили наш спорт. Овај период
се мора завршити што пре. Зато је веома важно да се
не само ове године, него и убудуће, стално подсећамо
шта нам је спортски задатак на путу према добрим
спортским резултатима и победама. 

Молимо сва планинарска друштва /клубове  да
на свакој акцији,  такмичењу и другим догађајима,
видно истичу  гесло „ФЕРПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА“, по-
беда за младе генерације и њихово  васпитање
здравих спортиста.   

Управни одбор 
Планинарског савеза Србије
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ПОРУКА КЛУБОВИМА-ДРУШТВИМА КОЈИ ОРГАНИЗУЈУ
РЕПУБЛИЧКЕ АКЦИЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

На свим дописима, лифлетима, плакатима, и другом рекламном материјалу обавезно уписивати следећи текст,  са ло-
готипом Министарства омладине и спорта:

“ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И
СПОРТА, ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАШИХ ПРОЈЕКАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ.”



ВЕСТИ О АКЦИЈАМА
Начелништво ПСС извештава да је од изласка јесењег

броја „Планинарског гласника“ , до средине марта ове го-
дине, испуњен план активности. 

- Година 2012. завршила се акцијом „Авала из че-
тири правца“ у организацији ПСК „Копаоник“. По про-
хладном и ветровитом дану окупило се 493 планинара из
31 клуба из Србије.

- Улазак у 2013. годину, уз честитке и лепе жеље,
догађао нам се по планинарским обичајима у планинама
и планинарским домовима на Кукавици, Рајцу, Руднику,
Јадовнику, Борском Столу, Фрушкој гори,  и свуда где су
били планинари.

- Прва Републичка акција  у 2013. години  „Божићни
успон на Ртањ“, уз учешће 964 планинара из 82 плани-
нарска друштва, одржана је 12. јануара 2013. године. На
врх су се попели сви учесници. Време је било сунчано,
ветровито и прохладно. Горска служба спасавања стручно
је обезбеђивала успон и имала једну успешну интервен-
цију. Домаћин акције ОПСД “Драган Радосављевић”
Зајечар.

- Прва редовна годишња  скупштина ПСС одржана
је 19. јануара 2013. године у Крушевцу, уз помоћ ПК
„Јастребац“.

- Служба водича ПСС извела је Зимску школу за
водиче друге категорије на Сопотници.

- Традиционална акција „Павласов меморијал“ одр-
жана је на Фрушкој гори а „Светосавски успони“ изведени
су на Јухору, Гудуричком врху и Фрушкој гори.

- Излетима у Орашац и одатле на Букуљу и Космај,
неколико друштава обележило је државни празник Сре-
тење.

- Републичка акција „17. зимски успон на Трем“ оку-
пила је  972 учесника из 77 клубова, што је до сада
највећи број планинара на Сувој планини. Успон је изве-
ден на снежној стази,  по хладноћи и олујном ветру, уз
добру видљивост. Организација ПК „Железничар“ из
Ниша била је беспрекорна и заслужила је похвалу На-
челништва ПСС.

- Републичка акција „Осмомартовски сусрет плани-
нара на Фрушкој гори“, уз учешће 831 планинара из 44
планинарска друштва, већ осамнаести пут наговештава
пролеће у нашим планинама. Као добар домаћин окупио
нас је „Змајевац” из Врдника.  

*   *   *

Драги Председници и секретари друштава , Начел-
ништво вас потсећа на прихваћену обавезу достављања
Програма акција за 2013 годину као и Извештаја о актив-
ностима у 2012 години.

За Начелништво ПСС
Миломир Ћировић
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ИЗ НАЧЕЛНИШТВАИЗ НАЧЕЛНИШТВА

Успон на Ртањ

Успон на Трем

Сусрет планинара - Врдник



КРАТКЕ ВЕСТИ
Одржана Годишња скупштина ПСС

У Крушевцу, у „Белој сали“ Дома културе, 19. јануара
2013. године одржана је Прва редовна скупштина ПСС
овог сазива. На Скупштини је размотрен рад Савеза у
претходној 2012. години и донете су две одлуке:

- оснивање Горске службе спасавања Србије као са-
мосталног правног лица

- одржавање Изборне скупштине одлаже се за јесен
2013. године.

ПК „Јастребац” из Крушевца био је добар домаћин,
на чему му Савез захваљује.  

150 година Италијанског планинарског савеза
Италијански планинарски клуб CAI (Club Alpino Italiano)

ове,  2013. године, обележава 150 година постојања.
Један од главних догађаја прославе јубилеја је организа-
ција  99. националног конгреса. „Алпски клубови у 21.
веку“  у Удинама од 20-22.09.2013. године, а у организа-
цији Фриулијског  алпског друштва. Главни циљ Конгреса
је стварање могућности за размену искустава и идеја за
четири главне теме:

- планинарски клубови, њихова структура, органи-
зација, радне карактеристике (укључујући врсту активно-
сти, улогу волонтера, непосредно управљање насупрот
спољним услугама)

- односи између планинарских клубова и других ор-
ганизација (као културе, спорта, образовања, еколошких
организација и слично)

- заштита и промоција планинских култура, (са уло-
гом планинарских организација и улогом коју могу имати
у односу на ову тему).

- економски/социјални развој планинских подручја
(са улогом планинарске организације). Да ли су плани-
нарске организације привилеговани партнери државних,
или локалних власти на овом пољу. 

Представници Планинарског савеза Србије су позвани
да учествују у догађају.

На Евересту два пута у 2012. години
Током 2012. године на Еверест се попело 208 пењача

из Непала и 99 са Тибета. Укупан број планинара који су
се попели на Еверест од 1953. до данас је 3755. 

Ове године се истиче алпинисткиња из Непала по
имену Чурим (29 година)  која се у току једне сезоне по-
пела два пута на највиши врх света (12. и 19. маја) и тако
је ушла у Гинисову књигу рекорда.

Одржана годишња скупштина Планинарског
савеза Војводине 

У Новом Саду је 16. марта оджана редовна годишња
скупштина Планинарског савеза Војводине на којој је
председник савеза Исо Планић претставио стратегију
даљег развоја планинарства у Војводини. 

На скупштини је донета одлука да се из досадашњег
назива савеза избаци реч „смучарски” тако да званични
назив гласи ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ.

ГОДИШЊИ КОНКУРС 
ПЛАНИНАРСКОГ ГЛАСНИКА
Први пут додељене награде за текст и

фотографију објављене у годишњем из-
дању „Планинарског гласника“

Одлуком Издавачког савета ПСС и Редакционог од-
бора часописа „Планинарски гласник“ установљена је на-
града за најбољи текст и најбољу фотографију, који су
објављени у садржају четири броја часописа издата у
2012.години.

Састави жирија:

За најбољи текст: Борисав Челиковић, Александар
Дамјановић, Бојана Поповић;    

За најбољу фотографију: Радованка Вукосављевић,
Драган Божовић;

Оба жирија радила су према пропозицијама које су ус-
војене на заједничком састанку Издавачког савета ПСС и
Редакционог одбора часописа дана 14.фебруара 2013.го-
дине.

Одлуке жирија:

Жири за избор најбољег текста једногласно је одлучио
да награда за 2012. годину припадне аутору Драгану
Јаћимовићу, за чланак „ Зашто одлазим у Хималаје“,
објављен у броју 69, на осмој страници.

Жири за избор најбоље фотографије једногласно је од-
лучио да награда за 2012. годину припадне Нини Ађанин,
за фотографију са Деналија, без назива, која је објав-
љена такође у броју 69, на врху дванаесте странице.

Жири посебно истиче да велики број фотографија није
био потписан, па није  могао бити узет у разматрање.

Жири апелује на сараднике да уз фотографије које
прилажу обавезно  назначе име аутора.

Издавачки савет ПСС
Редакциони одбор
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ПЛАНИНАРСКЕ НАГРАДЕПЛАНИНАРСКЕ НАГРАДЕ



СУРОВОСТ СУРОВОСТ 
И ЛЕПОТА И ЛЕПОТА 
ЦРНЕ ГОРЕЦРНЕ ГОРЕ

Одлазак у Црну Гору увек значи уживање у пла-
нинским пејзажима, добре планинарске туре, упознавање
нових крајева и људи и осећај да сте доживели нешто по-
себно. 

Прошлог лета сам, са деветнаест планинара ПД
„Каблар“ из Чачка, била у крајевима које до тада нисам
познавала и који су још увек недовољно познати плани-
нарима. Суровост и лепота у исто време - био би најкраћи
опис ових планина.

Жијово

Кучка крајина или Жијово налази се североисточно од
Подгорице уз границу са Албанијом. Због своје непристу-
пачности, двадесетак врхова висине преко 2000 м, дуго
су били непознати планинарима. Захваљујући изградњи
нових путева до Букумирског језера и активностима ПК
„Горица“ на маркирању стаза и изради планинарских во-
дича, овај мирни крај све више отвара своја врата плани-
нарима.

Од Букумирског језера крећемо заједно са нашим
пријатељима из ПК „Бјеласица“, и убрзо стижемо до пла-
нинарског логора ПК „Горица“ из Подгорице који су имали
своју тродневну акцију, и која је за нас била изненађење.
После срдачног поздрављања (увек се сретне неко са ким
смо раније планинарили), крећемо на успон. Пред нама
су врхови Сурдуп (2184 м),  Штитан (2165 м) и Пасјак

(2024 м). Изгледали су неосвојиви, моћни и сурови. Корак
по корак,  газећи по камену полако и опрезно напредујемо.
Спомен плоча двема младим алпинисткињама из Бео-
града на стенама које воде на Пасјак уноси немир и опо-
миње. Овај врх заобилазимо и крећемо према Сурдупу,
највишем врху Кучке крајине. Август је, киша није пала
већ два месеца, а овде између камења бокори расцвета-
лог здравца, плави звончићи приљубљени уз стене, по-
неки нежни љиљан, ува и још много разнобојних ситних и
нежних биљака којима не знам име, пркосe лету, сунцу и
камену. Необичне комбинације суровости и нежности на
сваком кораку. Пролазимо  поред снега, који се у једној
долини разбашкарио, и сви желимо да га додирнемо, као
да нам није било доста снега прошле зиме. 

Погледи са Сурдупа и Штитана на Проклетије, Ко-
мове, Морачке и друге планине, награда су за оно лома-
тање по камену, пржење на врелом сунцу, рано устајање
и вожњу дугу неколико стотина километара. 

То није била једина награда. Следило је купање у Бу-
кумирском језеру, пасуљ и пиво у кампу ПК „Горица“, дру-
жење,  и изнад свега, задовољство и осећај среће коју
само планина даје.

Лола

Лола припада систему Морачких планина. Смештена
је у централним делу Црне Горе и до ње се може доћи од
Шавника, Никшића или Колашина. С једне стране од про-
стране травнате заравни  уздижу се стрми врхови. Друга
страна планине се стрмо спушта према Морачи која из-
вире у дубоком кањону испод катуна Врагодо на источној
страни планине. Овде је некада  био велики број катуна,
ливаде су кошене, стада су пасла по обронцима планине.
Сада су катуни напуштени. На непрегледном простран-
ству који је летос покривала жута, сушом спржена трава,
пасе само једно стадо оваца. 
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ПЛАНИНАРСКИ ПУТОПИСИПЛАНИНАРСКИ ПУТОПИСИ

Рада Вукосављевић- Жијово-поглед на Пасјак

Рада Вукосављевић- Букумирско језеро



Ливадама које су изгледале тужно без цвећа и зеле-
нила, кретали смо се лагано уживајући у необичном
пејзажу. Са нама су  планинари ПК „Бјеласица“ из Кола-
шина. Босоноги младић који је био поред стада придру-
жује нам се. У даљини двоје старих људи, одмарали су
поред сакупљеног сена. Из далека их поздрависмо, а они
устадоше да нам отпоздраве указујући нам тако пошто-
вање. 

Најпре излазимо на врх Мали Зебалац (2073 м), а
негде око подне стижемо на Велики Зебалац (2129 м).
Правимо дужу паузу. Одавде видимо скоро целу Црну
Гору: врхове Тали, Капу морачку, Журим, Стожац, Мага-
ник, целу Сињајевину, Комове, Бјеласицу, Дурмитор... И
опет лепота и суровост предела играју своју игру ту пред
нама. Покушавамо да што више ове лепоте понесемо у
својим и меморијама фотоапарата. Ово је било све што је
планирано за данас, али били смо вредни, па нас наши
домаћини награђују успоном на врх Лијевно (2081 м). Овај
врх народ зове „Кенедијева глава“. У повратку, гледајући
са магистрале од Црквина, уверили смо се да, заиста,
личи на мушки профил. Добро је што га назваше по Ке-
недију, јер да му дадоше име
неког Црногорца, морали би да га
мењају чим се промени власт.

Овај врх нема маркиране
стазе, падине су стрме са оштрим
стенама, па су нам помоћ и иску-
ство наших домаћина много
значили. Када смо се нашли на
врху пред нама је Сињајевина
била као на длану. Сећање на
трагедију која нам се догодила
пре две године било је неми-
новно. Са тугом смо гледали
стазу којом смо тада прошли, по-
казујући је  oнима који нису били
са нама када је страдао наш

Дуле.  То је унело мало
немира у све нас, па смо
силазили врло опрезно
помажући једни дру-
гима. Тек у долини када
и последњи планинар
пристиже, одахнусмо. 

Планинари

Ова прича о плани-
нама Црне Горе била би
непотпуна без поми-
њања планинара. Како
не поменути Дарка и
Аца из Колашина, који
са нама проведоше три
дана водећи нас по пла-
нинама оставивши све

своје послове, Славка из Бара или Милену из Подгорице
са којом се већ трећи пут срећем ове године. Како не по-
менути Веселина, домара у Планинарском дому Врањак
(1765 м) на Бјеласици који у петак, кад стигосмо, даде
кључеве нашем вођи и рече: Мирославе, ти си сад дома-
ћин. Вечери у дому  нам учини лепшим и Драган коме није
било тешко да из Чачка донесе хармонику, па уз њене
звуке одјекну песма Бјеласицом. Одлично смо се спора-
зумевали са плaнинарима из „Бјеласице“ и „Горице“ , иако
у свом језику имају два слова више.  Гостопримство које
се пружа само најдражем госту имали смо на сваком ко-
раку. На крају нам ни смештај у дому не наплатише. 

Позвасмо своје пријатеље да  дођу у наше крајеве, на
Каблар и Столове, надајући се, да ћемо им узвратити бар
део гостопримства. Ми немамо планине високе као они  у
Црној Гори, али имамо велика срца планинарска која знају
добро добрим вратити.

Рада Вукосављевић, Краљево
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Никола Бокан - Силазак низ Лијевно 

Рада Вукосављевић- Пл. дом Врањак на Бјеласици



СНЕЖНЕ ЛАВИНЕ У СРБИЈИ 
- МИТ ИЛИ СТВАРНОСТ

СРБИЈА –СРБИЈА –
ЛАВИНСКОЛАВИНСКО
ПОДРУЧЈЕ!ПОДРУЧЈЕ!

Тема је преузета са предавања о лавинама, 
на зимској школи за водиче II категорије. 

...Четворо затрпаних у лавини на Камешници, планини
између БиХ и Хрватске,  троје спашено а један, на жалост,
трагично настрадао... Камешница висином свог највишег
врха заостаје за Копаоником, Старом Планином, Мокром
Гором, Бесном Кобилом, а у рангу је Голије, Варденика,
Дуката... Лавине у Србији? Ма то је немогуће, никад их
није било, немамо ми планине на којима би лавине могле
настати, наше планине су благе и шумовите...! То су
најчешћи коментари по различитим форумима, што
скијашким, што планинарским, што у разговорима са љу-
дима који се зими, у било ком облику и обиму, крећу по
нашим планинама. Каква заблуда, са могућим трагичним
последицама, као што је последњи случај на Камешници.

Шта су лавине, како и зашто настају, 
како се заштити од њих?
Укратко, лавине се манифестују као кретање снежних маса низ падину, када кохезивне силе између молекула снега

ослабе и снежна маса не може више да се одупире гравитацији или некој спољној сили. Те спољне силе можемо бити
и ми, када прелазимо снежне падине на скијама или пешке, животиње, ветар, температурне промене,... 

Настају на падинама нагиба 25-55 степени а статистички су најчешће на падинама нагиба 30-45 степени. Већ само
30 цм новонападалог снега у 24 часа довољно је да створи добре услове за настанак лавине.

Из приложеног лако је закључити да сви ови услови у потпуности одговарају конфигурацији терена и климатским
карактеристикама у Србији, тј. да Србија има све потребне „предуслове“ да се на њеним планинама десе снежне ла-
вине. Од лавина нису угрожена само, зими ретко посећивана, беспућа Старе Планине, Бесне Кобиле, Дуката, Вар-
деника, Мокре Горе,..., већ и скијашки центри. Шта више, скијалишта су у овој ситуацији и најугроженија, и ту имамо
доста примера лавина, на срећу без трагичних последица. За сада!   

Лавине на Копаонику су релативно честа појава, тј. дешавају се сваке године у мањем или већем обиму. Од малих,
једва приметних, до оних великих, од којих неке имају рушилачки карактер. Од ових  рушилачких најбољи пример је
лавина на Копаонику из 2000.-те са врха Карамана, Вучјак, ка везној стази Караман-дно Гвозца, где је лавина „про-
крчила“ себи пут кроз снажну смрекову шуму у дужини око 500 м и ширини 50-70 м.

Упечатљиве су и последице лавине из априла 2012. године, са падина
Миџора у правцу Топлог Дола. Такође је на њеном походу страдала ниска
шума. 

У 2012.-ој било је доста лавина у Србији, неке и са трагичним после-
дицама. Десеторо затрпаних и погинулих у селу Рестелица код Драгаша,
на обронцима Шар Планине на Косову, један погинули код Бајине Баште,
када га је лавина однела у језеро Перућац. И још много мањих лавина,
без последица за животе или имовину. 

Пример лавине на стази Бела Река 1 на Копаонику јесте догађај који
се десио у радно време скијалишта али на срећу у то време нико није
пролазио том стазом.

Аутор текста : Слободан Жарковић
Аутор фотографија: Лазар Јовановић 
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БЕЗБЕДНОСТ У ПЛАНИНИБЕЗБЕДНОСТ У ПЛАНИНИ

Гвоздац - доњи део лавине, испод везне стазе

Миџор - Последица лавинe

Гвоздац - горњи део лавине изнад везне стазе



МАГИЈА РТЊАМАГИЈА РТЊА
Писано два дана после „смака света“

Протеклих дана сви су причали о „смаку света“. Многи су спас потражили на Ртњу, или су бар замишљали како
је тамо. Али узалуд, Ртањ нико не може замислити - то је магија која је увек другачија. Ми планинари, где год да смо,
најпре у даљини препознајемо Ртањ и Жељин који му је, по народним легендама, побратим.

Два дана после „смака света“ налазим се на Столовима. Дан леп и сунчан, небо свилено плаво, а у даљини
најпре се појављује Жељин, а затим Ртањ. Али није то била сасвим обична слика коју сам ко зна колико пута гледала.
На хоризонту испод Ртња било је сивило, само је бела пирамида парала  плаветнило неба. Као да је неко нацртао ле-
њиром. Сви смо били очарани - и они који су први пут видели Ртањ у даљини  и ми који смо  газили и лети и зими, по
врућини и по снегу, дању и ноћу. Видевши данас Ртањ, помислила сам -  да се стварно догодио тај „смак“,  Ртањ је за-

служио да буде  спашен, јер бела пирамида
обасјана сунцем није обична планина, то је
чаролија.

И не само на Ртњу, на свакој планини
можемо потражити спас од „смака света“
који сами припремамо уништавајући при-
роду. Најбољи спас од менталних загађења
треба тражити у дружењу на планинама. 

За нас из Краљева, Столови су са својим
враним коњима и белим нарцисима, са по-
гледом на Ртањ и друге планине -  место за
спас... Нека свако од вас потражи своју пла-
нину и нека је чува,  јер спас  од  свако-
дневних „смакова“ је на планини, па ма која
била!

Тест и фото: Рада Вукосављевић
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Столови са погледом на Ртањ

Ртањ

ПЛАНИНАРСКИ ДОЖИВЉАЈИПЛАНИНАРСКИ ДОЖИВЉАЈИ



ДОЧЕК НОВЕДОЧЕК НОВЕ
ГОДИНЕ НАГОДИНЕ НА
СТОЛОВИМАСТОЛОВИМА

Многи су Нову годину дочекали на столовима, а
неки и под столовима, а група планинара ПСД „Гвоздац“
из Краљева била је на Столовима са великим словом „С“.

Неколико дана раније договорили смо се да се,  по-
следњег дана 2012. године, нађемо у нашем планинар-
ском дому у Брезни. Договор је био да свако понесе хране
и пића колико му треба, али када се сакуписмо закљу-
чисмо да би месец дана могли преживети са донетом ко-
личином најразличитијих ђаконија.

Неки остадоше да чекају поноћ поред столова у
дому, а ми највећи „планинаркоси“, око десет сати кре-
нусмо на планину Столове. Месец је своју светлост раз-
лио по сребрно-белој стази па нам не требају батеријске
лампе. Снег шкрипуће под ногама, хладноћу не осећамо.
Иза нас остаје светлост планинарског дома и ретких сео-
ских кућа. Баш смо се били опустили и развеселили, кад
се испред нас појави густа магла. Граја постаде слабија.
Нас неколико искуснијих почесмо се договарати како да
осталима предожимо да се вратимо. Кад одједном магла,
нагло, као и што се појавила, одвуче се низ долину ка
Ибру. Испред нас заблисташе Столови огрнути снежним
покривачем и обасјани месечином.

Нешто пре поноћи, после пређених пет и по ки-
лометара, стижемо на врх Орловац (937м). Шаљемо по-
руке пријатељима честитајући им Нову годину и
поздрављајући их са Столова. Опомињем присутне да
пазе да не напишу мало „с“- да не буде забуне.

Стојимо поред правих јелки окићених снегом и
звездама које трепере кроз грање. Из ранца вадим флашу
вина да частим за 1000 км препешачених по планинама у
2012. години. Нема лепшег места за прославу таквог јуби-

леја. Наздрављамо за прошле и будуће дане у планини.
Доле у долини изнад Краљева „жива ватра сева“. Небо

пламти од ватромета. Потмули пуцњи петарди чују се у
даљини. Размењујемо честитке, радујемо се као мала
деца. Уз звуке „ужичког кола“ са телефона, заиграсмо на
Столовима. Иако нигде не видимо „деда – мраза“,
осећамо његов дах па убрзо полазимо назад.

До дома смо се просто сјурили. Новогодишње славље
настављамо окупљени око фуруне, али умор нас убрзо
савлада. Заспали смо опијени месечином, уз шуштање
ветра у гранама оближњих бреза и сањали неке нове
стазе које нас воде према планинским врховима.

Текст: Рада Вукосављевић , Краљево
Фото: Дино Кулуглија, Краљево

МЕТЕОРСКА КИШАМЕТЕОРСКА КИША
У контакту са Астрономским клубом „Алфа“ при

Природно-математичком факултету у Нишу  сазнали смо
нешто више о   појави  „метеорске кише“, која траје десе-
так дана, али је била најизраженија од 1-13.августа
2012.године, видљива голим оком.. Нисам баш разумела
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све стручне изразе, али свако од нас зна за „падалицу“, па
када је случајно види, замисли неку жељу. 

Идеално место за посматрање астрономских појава
је плато испред планинарског дома на Плочи (612 м). Већ
у предвечерњим сатима се део нас нашао испред дома.
Неки су дошли пешице од Равног дола, преходавши стазу

од око шест километара,  неки колима, бициклима... По-
глед испред дома је предиван, јер обухвата Суву планину
од Мосора преко Соколовог камена, Девојачког гроба,
Трема, Литице, Смрдана, Пасарела, Дивне горице.

Време нам не иде наруку, местимично је облачно,
из облака до нас долази по која кап кише. Надамо се да
ће се до поноћи разведрити, јер се очекује највећи број
падалица управо од поноћи до свитања. Док је још видно,
по шуми сечемо стабљике, сакупљамо дрва за логорску
ватру. Сакупили смо доста, неко их је изметрио давно и
заборавио; једва их одвајамо од трња у које су обрасла.

Укупно нас је 26-оро, смејемо се и певамо, шалимо.
Испред дома слажемо дрва за логорску ватру. Разведрава
се, звезда је све више, тражимо погледом позната саз-
вежђа. Све је свежије, ватра баш прија. Неко се увукао у
врећу, неки су се огрнули ћебадима... Клинци  комента-
ришу да ни не стигну да помисле жељу, а падалица  већ
нема. И одрасли  зажмуре и понешто ипак пожеле.

Целим небом „ватромет“ метеора... Чује се -  ено га
онде, ево га тамо, погледајте,  управо пада! Веома је
тешко фото-апаратима забележити шта се горе догађа.
Покушавају неки помоћу видео клипова  и тако неколико
сати...

Звезде су на дохват руке и пред свитање бледе, све
мање је видљивих метеора.  У 6 часова пијем јутарњу
кафу, око 9 часова се разилазимо...Једна група креће ста-
зом за Горњу Студену дугом око 12 км, други одлазе би-
циклима, трећи колима. Напуштамо обронке Суве
планине.

Импресивна ноћ је за нама  и очекивање испуњења за-
мишљених жеља.

Текст: Весна Илић-Николић, 
ПК „Железничар“ Ниш

Фото: Милка Радмиловић, 
ПД „ПТТ“, Београд
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К2 – К2 – ПРЕЛЕПИПРЕЛЕПИ
КАРАКОРУМКАРАКОРУМ

Од 20. јуна до 15. ав-
густа 2012. био сам
члан “International Ex-
pedition К2“.  Са већи-
ном чланова сам се
прошле године попео
на Kanchenjung -
8685м. Тада смо се
договорили да на-
редна “ударна“  екс-
педиција буде К2. 

Окупљање је почело у Исламабаду. После два дана
наставили смо пут у Скарду, обласни центар Балтистана.
Ту се екипа увећавала, долазили су шерпаси... После 4-5
дана били смо на окупу: 26 чланова експедиције, 15 не-
палских шерпаса, 5 тона опреме - тим већином профе-
сионалних пењача, инструктора алпинизма. Скор сваког
појединца је био импозантан.  Са  четири врха од 8000м
на која сам се попео, ја сам  био  међу најслабијима. Шер-
пас Муцту се  већ попео на К2, Мингма Те два пута, а сада

трећи пут на К2. Већина чланова је већ два-три пута по-
кушавала да се попне на К2. Од 2008. нико се на К2 није
попео. Те године се десила страшна несрећа, у којој је по-
гинуло 11 алпиниста и наш Дрен Мандић. Неки су га по-
знавали и наводили детаље несреће. Шерпас Џамлинг је
причао о заједничкој вечери пре поласка на врх. 

Већина је дошла са јединим циљем - да се попне на
врх. Ја сам пре поласка на пут желео да видим К2, да се
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Нижи врхови Каракорума

Musthang peak



мало пењем докле могу, без превелике амбиције  да стиг-
нем до врха. Желео сам да видим Пакистан, Каракорум,
да уживам у прелепој и нетакнутој природи. То сам и
остварио.

Опрема експедиције је била врхунска.  Имали смо
8км пењачког ужета, гомиле  клинова за лед. Планирано
је да се на врх понесе котур ужета, ако лавина у међу-
времену однесе део трасе, да се постави друго уже од
врха надоле, како се не би  поновила  грешка из 2008.
Кина и Кореjа су послале тимове професионалних пе-
њача  са великим буџетима. Ја сам ту био више као док-
тор експедиције који се пење.  Пошао сам да се дружим са
најбољим алпинистима Света, да видим, научим, да се
лепо проведем, па колико урадим, добро је.

Од Скардуа смо џиповима ишли у планину 170км до
села Асцоле. Одатле до базног кампа има још 100км пе-
шице. Првих 40км -  два дана долином реке Биахо до
кампа Баиу.  После тога, Балторо ледником дан хода до
кампа Урдокас, предивног места, издигнутог 200м изнад
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Абрузи гребен

K2 - Драган Челиковић, базни камп
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глечера, са предивним погледом као са бал-
кона на удаљене врхове Каракорума.  Затим
следи дан хода до кампа Горо,  па наредног
дана до Конкордиа. Са тог места се К2 види
први пут. К2 и нема име које би му дали
људи, јер се не види ни из једног насељеног
места -  сакривен је са свих страна високим
планинама. Са Конкордие се виде четири
врха виша од 8000м, Broad peak, Gasher-
brum и много других од 7-8000м. Предивно
место на кугли Земаљској... Одатле још 3-4
сати хода до подножја К2.

Након неколико дана одмора,  сређи-
вања кампа, обреда пуђа, почео је успон.
Наш смер је био Абрузи гребен. К2 је
стрмији него други врхови, нема пешачења,
само пењање , “no walking, only climbing“.

Релативно лако сам отишао у Ц1- 6000м.
После неколико дана одмора отишао сам у
логор Ц2. Али, онда је почело невреме. Два
дана смо били заробљени на 6800м. Тре-
ћег дана шеф Дава је рекао да ипак си-
ђемо, упркос јаком ветру, вејавици. Имали
смо хране, али је дужи боравак без адек-
ватне припреме постао мало ризичан. Си-
лазили смо под снажним шибањем ветра.
Преко претходног леда пало је око 50цм
снега. На једном мањем превоју испод Ц1
снег је испод мене почео да клизи и ја са
њим на другу страну, у провалију. Кочио сам
дерезама, цепином и после 3-4 метра ус-
пешно стао. Инерција ме је повукла надоле,
а десна нога остала дубоко укопана у леду.
У том цимању осетио сам оштар бол у ко-
лену, да бих тек касније, по доласку кући,

на МР видео да је пукао менискус. Силазио
сам даље са подношљивим болом. Наред-
них дана сам се мало одмарао, надајући се
да ће то проћи, али није... 

Након седам дана, по највећој магли,
тмуши, пала је одлука да се крене на врх.
Мени то није било нормално - по тако
лошем времену не бих ишао ни на Рудник, а
камоли на К2. Заправо, прогнозе су гово-
риле да ће за два дана почети лепо време у
трајању од 4-5 дана. Нисам могао толико да
верујем у сателите и одлучио да не кренем.
Проблем са К2 и јесте у томе што има
стално лоше време и кратке интервале од 3-
5 дана лепог времена. 
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C2 6800m

K2

C2 6800m ветар



Наредног дана су кренули они који су се коле-
бали, а ја сам кренуо трећег дана када је освануо сунчан
дан. Чело екипе се тада пело у Ц2. Да сам могао из баз-
ног кампа да одем директно  у Ц2 успео бих, али са по-
вређеном ногом ишао сам полако, штедећи је и пазећи да
се опет не повредим. После два дана успона нисам успео
да стигнем екипу и на 7000м одлучио сам да се вратим.
Мислим и данас да је та моја одлука била мудра. Можда
сам могао са неким бруфеном да умањим бол и попнем се
на врх, али нисам био сигуран како ћу сићи. Вероватно
бих се вукао три дана са врха, а већ наредног је опет
почео снег и јак ветар.

Успех експедиције је био невероватан. Од 26 пе-
њача попело се 23. Никаква незгода се није десила, сви су
се здрави и весели вратили. Највећу повреду у целој
екипи сам имао  ја. 

После неколико дана
кренули смо назад и за три
дана дошли у Асколе.

Жао ми је што се нисам
попео на К2. Имао сам
изванредну  шансу, али
опет – када помислим шта
је могло да ми се деси,
веома сам срећан.   

Када  се вратим здрав са
планине, могу да планирам
наредну експедицију. 

Надам се да  ћу се опет
са својом екипом пењати на
нови врх. 

Текст и фотографије:
Борисав Челиковић
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Only climbing C1 – у позадини Concordia

C2 – поглед Concordia



Знамо да су нам корени дубоки и  да, као организо-
ваном покрету, сежу сад већ 112 година уназад. Ипак,
сами од себе нису настали, већ на мисли, знању и делу
многих наших, али и страних значајних научника и пи-
саца.

Ово је први од више прилога које ће „Гласник“ 
објавити

Јосиф Панчић

„Поглед са 
Сухога Рудишта“

...Нема брда иоле
већег, на ком Панчић
није био по неколико
пута. На самом Копа-
онику, овом љубимцу
његовоме, чија је сва-
коврсна блага и богат-
ства проучавао, био је
близу 20 пута!..

(Из предговора књи-
зи „Из природе“, мањи
списи Јосифа Панчића,
у издању Српске књи-
жевне задруге 1893. го-
дине)

Панчићево дело „Ко-
паоник и његово Под-
горје“ објављено је
1869. године. У њему је
овај пространи масив
свестрано и подробно
обрађен, а ево описа
који као да  je виђен
оком планинара.

... „Поглед са Сухога Рудишта необично је за-
нимљив и за онога, који на подобним местима не тражи
него простран хоризонaт, разноликост гледане по-
вршине и необичност појединих горских група; за Србина
лежи ту отворена огромна књига, у којој су словима,
којих никакoво време збрисати не може, записани не-
бројени догађаји из прошлости народа српског.

Ако од истока почнемо проматрање света, што
око Kопаоника лежи, видимо одма близу, као испод својих

ногу, ниску косу Лепенца, која се у Јастребац продужава,
испод Јастрепца бели се на нашој страни Крушевац, а с
десна у питомој Топличкој Долини Прокупље. Пошав
даље од Јастрепца нашом границом*, која се од Алек-
синца нешто на север савија, виђамо редом висове, што
нас од Нишевачке раздвајају, на десно од Лесковика
Љути Врх, Курилово, Коларницу, Плеш и Баре, а иза њих
Стару Планину, која се од Расоватог Камена и Иванове
Ливаде заподела и која се мал' не упоред са Дунавом
Црном Мору пружа. Од Старе Планине спушта се југо-
западу голетна коса чудноватог изгледа, Суха Планина,
која се стрмо у Нишевачку Долину спушта, пред њом се
бели Ниш и Нишава, мало ближе Бинча Морава, а даље
к југу од прилике онде, где Морава извире, почиње онај
горски ланац, који се преко Косова у Шару продужава и
који је  већ старим Римљанима био познат као међа
вода, од којиx једне теку на југ Егејском Mору, а друге на
север Дунаву. Ако се право југу окренемо, пред нама
лежи Стара Србија, испреплетана мрежом од нижих
брда, иза којих високо се диже Шара (Scardus), зато тако
названа, што се и лети на њој виђају голема платна од
снега. Мало даље к западу види се близу испод Копа-
оника наш карантин Рашка, преко наше границе бели се
Нови Пазар, над њиме  виде се Ђурђеви Стубови, а у да-
љини прeко западног краја од Старе Србије дижу се Ко-
мови (Bertiscus), небројене пирамиде од голог камена,
највиша алпа на Тракиском Полуострву (око 2500м.), о
којој учени свет ништа друго не зна до голог имена. Од
Kомова спушта се к северу читава поворка од висова и
коса, над којима се горостасно диже Дурмитор, а од
Дурмитора се пружио посред Босне дугачки горски
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ланац, који се к Сави полагано снижава и најзад за наша
Подринска Брда замиче. 

Остали део хоризонта, већину запада и целу се-
верну страну заузима наша Србија, која нам се с овога
узвишенога места представља мал' не равна и готово
скроз покривена густом шумом, само гдешто се дижу из
тога  зеленила мањи или већи чукари, које вичније око
може да распозна: према западу Студеничка Брда, за
тим редом: Одвраћеницу, Јанков Камен, Голију, Василин
Врх, Мучањ и врхове Златибора, Торника и Чиготу, на
северозападу Овчар, мало на десно: Рудничку Планину са
Острвицом, за њом Венчац, Космај и Авалу, а на осо-
битo ведром дану види се, као снизак хум, и Фрушка Гора
а испод ње Дунаво, као мали прамен од магле. 

На северу затварају круг Карпати, који се у Ердељу
раздвајају; источна грана пружила се између Ердеља и
Румуније Молдавији, а јужна прелази преко Дунава у нашу
земљу и распада се ту у осредње косе и висове, од којих
особито падају у очи Омоље, Биљаница, Стол у Крајин-
ској, а највише Ртањ над Алексиначком Бањом...

Напомена: Алексиначка Бања, данас се зове Соко
Бања, а Бинча  Морава је Биначка Морава, Омоље је Хо-
моље, а Биљаница је Бељаница.

ПРОЖИМАЊЕПРОЖИМАЊЕ
ПРИРОДЕ ПРИРОДЕ 
И ИСТОРИЈЕИ ИСТОРИЈЕ

Првомајски излет 1962. године довео је четрдесет
шест чланова „Авале“ преко Куманова, Кратова и Про-
биштипа до манастира Лесново, задужбине деспота
Јована Оливера из 14. века. Потом, мало нејасним тра-
гом старих рукописа, мало претражујући околину стигосмо
и до манастира Светог Спиридона, добро сакривеног и
ушушканог у шуму у долини Злетовске реке. Манастир Св.
Спиридона подигнут је такође у 14. веку, а Турци су га ра-
зорили стотинак година касније, када је опустео. Вековно
одсуство манастирског братства искористило је дрво које
се ту удобно сместило. Услугу враћа тиме што, када оли-
ста, пошто грађевина нема крова, над њом рашири зе-
лени сунцокишобран. Над остацима манастира бди
фреска Богородице у засвођеном отвореном простору
изнад улазних врата, видљива и после толико векова у
делу лука испод свода.

Текст и фотографија
Драган Божовић    
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СРБОБРАН-СРБА
ПЕТРОВИЋ, 
АЛПИНИСТА И ГОР-
СКИ СПАСИЛАЦ

... Трагедија у Северној стени Триглава, у којој је 13.
јула ове године нашло смрт двоје планинара из Београда,
а трећи је тешко повређен, сурово је погодила планинаре
и алпинисте наше земље, а посебно Србије

У нашој штампи је писано о том догађају, који још
увек крије своју тајну. Врло мало је, међутим, писано о
лику Србобрана Петровића (41) човеку изузетног
мајсторства у стени и красних моралних особина. Убрајан
је  међу најбоље алпинисте наше земље. У намери да
боље осветлим његов лик, прикупио сам међу планина-
рима и његовим пријатељима, као и у планинарским ор-
ганизацијама у којима је радио, податке о њему.

Србобран Петровић извршио је преко стотину ус-
пона у стенама Југославије и Европе. Око десетину тих
успона бележе се оценом 6+   што представља врхунац
тежине у алпинизму. Планинарством се бавио од 1955. го-
дине. Међу првим Југословенима прешао је „Словеначку
трансверзалу“ 1957. године. Алпинизмом се бавио од
1960. године. 

Са успехом је завршио прву глечерску школу, коју је
организовала Словеначка планинарска организација
1961. године на Грос Глокнеру, највишој планини Аустрије.

Пошто се већ од двадесете године истакао као бри-
љантан алпиниста, завршио је течај Горске службе спа-
савања 1962. године и постао је члан организације, чији је
задатак да спасава људе у најтежим невољама у високим
горама и стенама.

Као спасилац, Србобран Петровић је учествовао у

великом броју акција спасавања. Набројимо неколико ак-
ција у којима се истакао:

- Још 1962. године учествовао је у акцији спаса-
вања једног припадника ЈНА, који је упао у рудничко окно
на Авали, одакле га ватрогасци нису могли спасити. Гор-
ски спасиоци, са Србобраном Петровићем, успешно су из-
вели акцију спасавања.После катастрофалног
земљотреса у Скопљу 1963. године учествовао је у екипи
спасилаца из Београда, који су из рушевина хотела „Ма-
кедонија“ и „Скопље“ и у насељу Карпош спасили око пе-
десет настрадалих грађана.

- Као члан зимске спасилачке екипе учествовао је
1963. године у трагању за залуталом екипом планинара
из Пећи на Копаонику и допринео да се изгубљени
смучари пронађу.

- За време земљотреса у Бања Луци 1965. године
нашао се поново на месту несреће и учествовао у спаса-
вању грађана.

- Са члановима словеначких горских служби спа-
савања учествовао је у више акција у Словеначким Ал-
пима.

- У гребену Каранфила у Црногорским Прокле-
тијама спасио је 1966. године једног младог алпинисту из
Иванграда (Берана) који је пао у Црногорском смеру и за-
добио отворени прелом ноге.

- У току многобројних зима био је редовно члан
службе спасавања на смучарским теренима Копаоника и
учествовао је у бројним акцијама помагања и спасавања
повређених смучара.

- У два маха задржао је падове својих партнера у
стени дужине преко 20 метара. Тако је 1962. године за-
држао своју партнерку у врло тешком Тржашком смеру у
Триглавској северној стени, када је после пада са висине
од преко 20 метара  задобила  многе повреде, па и пре-
лом кичме. Србобран јој је спасио живот и она се после
претрпљених повреда потпуно опоравила.

Податке прикупио Пријезда Б.Поповић 
Дугогодишњи председник Планинарско смучарског

савеза Београда    

СЕЋАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКЕ ДОАЈЕНЕСЕЋАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКЕ ДОАЈЕНЕ
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Србобран - Срба Петровић био је један од
наших најбољих алпиниста. Живот је изгубио 13.
јула 1981. године у Северној триглавској стени, када
се после извршеног успона вратио у смер да по-
могне на заосталој навези двојици младића пе-
њача- течајца. Нажалост, одиграла се трагедија, у
којој су на лицу места изгубили живот Србобран
Петровић, алпиниста и горски спасилац  и Милица
Марковић, студенткиња,  алпинистички течајац, док
је трећи пењач – течајац Зоран Петровић, студент,
од задобијених повреда преминуо после месец
дана. 

Покојни Пријезда Б. Поповић, вишегодишњи
председник Планинарско - смучарског савеза Бео-
града, припремио је исте године текст за часопис
„Дуга“ о лику планинара алпинисте Србобрана-
Србе Петровића.
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ТРТРEKEKИНГ ЛИГАИНГ ЛИГА
ПЛАНИНАРСКОПЛАНИНАРСКОГГ
САВЕЗАСАВЕЗА
ВОЈВОДИНЕВОЈВОДИНЕ

Војвођанска трекинг лига је настала као потреба
да се основној планинарској дисциплини – пешачењу и
планинарењу да и спортски, такмичарски аспект, како би
најшира популација планинара имала могућност да се
такмичарски вреднује и  има резултате. Трекинг лига
обједињује четири основне планинарске дисциплине : пе-
шачење, планинарење, оријентацију и планинско трчање.
У идеји да покренемо овакву лигу,  помогла су нам и ис-
куства из земаља у окружењу. Организатор лиге је  ПСС
Војводине. Пилот - пројекат лиге изведен је у 2012. го-
дини.

За лигу је израђен и усвојен  Правилник лиге.
Именован је директор лиге и  предложене су 4 акције из
календара традиционалних акција ПССВ, на којима ће се
одржати  такмичења у циљу пропагирања ове нове дис-
циплине. Правилник лиге се налази на сајту ПССВ на
линку : http://www.planinari.org.rs/PDFFormat/Treking
Liga.pdf.

Акције се изводе по стазама које  су по правилу
маркиране, обележене класичним маркацијама, или могу
да се означе тракама, путоказима и сл. У сваком колу
имамо три стазе : кратка стаза је до 20 км, средња од 20
до 40 км и најдужа по правилу треба да је дужа од 40 км.
Наравно да су мања одступања дозвољена, све је у над-
лежности директора лиге.

Бодовање се врши према Правилнику и то на два на-
чина : сви који успешно савладају стазу у задатом вре-
менском лимиту  "зарађују" бодове на основу стазе коју
су прешли, а стаза се бодује на основу дужине и висинске
разлике. Најбржи добијају и додатне бодове. Формула за

израчунавање резултата  је у Правилнику.   У сваком колу
учесници врше пријаву организатору за наведено коло,
добијају учесничку књижицу у којој се оверавају проласци
на контролним тачкама,  мапу стазе и кратко писано упут-
ство. На крају сваки учесник добија беџ и диплому на
своје име за успешно савладану стазу. По Правилнику ко-
тизација је максимална динарска противредност 2 евра,
која покрива трошкове организације. Уколико је организа-
тор у могућности, он може да ослободи учеснике плаћања
котизације, може да подели на контролним тачкама слат-
кише, воће, воду,  али није у обавези. Такође, може да
обезбеди и медаље за најбоље.

На крају сезоне,  на редовној годишњој скупштини,
ПССВ ће прогласити најбоље и доделити им скромне на-
граде. 

Прошле, 2012. године   укупан број  у сва четири кола
био је  114 учесника. Коначни резултати објављени су на
сајту ПССВ.

Лига је почела на акцији у Буковцу, наставила се на Па-
лићу, па у Делиблатској пешчари и завршила у Вршцу. 

Учествовати, осим планинара - чланова ПСС, могу  сви
спортисти, рекреативци, грађани. Регистрација учесника
се врши уплатом износа од 100 динара и попуњавањем
пријавног листића, у коме својим потписом учесник  при-
хвата да ће поштовати Правилник лиге и да учествује  на
сопствену одговорност. Тиме се постаје регистровани
учесник лиге у сезони 2012-2013. године. Од организатора
добија се  штампани примерак Правилника лиге, беџ лиге
као и учеснички картон, у коме се на крају оверава учешће
печатом организатора, а може се  уписати податак о ос-
војеним бодовима за то коло.

За сезону 2013 је предвиђено 7 кола равномерно рас-
поређених током године.   Очекујем да ћемо подићи ниво
такмичења и повећати број учесника. Календар се налази
на сајту ПССВ.

На “Јутјубу” се налази  видео запис Промо спот Лиге
http://www.youtube.com./watch?в=В4С5Крwу9qI&feature=yo
utube.be

Зоран Вукманов,
директор трекинг лиге ПССВ

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ



ОДРЖАН СЕМИНАР ОДРЖАН СЕМИНАР 
СПАСАВАЊА ИЗ ЛАВИНА СПАСАВАЊА ИЗ ЛАВИНА 
“СТАРА ПЛАНИНА 2013”“СТАРА ПЛАНИНА 2013”
На снежним теренима Старе планине, у селу Црни врх

и на Бабином зубу, од 14. до 17. фебруара, горски спа-
сиоци су увежбавали извођење спасавања из лавина.
Садржај семинара обухватио је следеће теме: лавине и
процена опасности од лавина; кретање по снегу; пре-
познавање и кретање по лавинозном терену, лавин-
ски тест; импровизована сидришта у снегу;
спасавање из лавина; организовање спасилачке ак-
ције; самоспасавање; коришћење бипера, сонде и ло-
пате; правилно откопавање затрпаног; упознавање са
стандардном опремом; постављање инсталација за
спуштање и извлачење повређеног у носилима. Се-
минару је присуствовало двадесет спасилаца о којима је
бринуло четири инструктора: Владимир Раде, Слободан
Жарковић, Горан Трифковић и Милош Кураица. 

Владимир Раде, Мирјана Перић
Фото: Архива ГСС
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РАЗВОЈ  ПЕЊАЊА У ЛЕДУРАЗВОЈ  ПЕЊАЊА У ЛЕДУ
КАО ТАКМИЧАРСКЕКАО ТАКМИЧАРСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ У ОКВИРУДИСЦИПЛИНЕ У ОКВИРУ
ПССПСС

Планинарски савез Србије је предузео прве кораке у
правцу афирмисања такмичарског пењања у леду као
спортске дисциплине у оквиру Савеза.

Комисија за алпинизам ПСС, преко новоформиране
Поткомисије за пењање у леду, израдила је нацрт страте-
гије развоја пењања у леду у наредне две године. Циљ је
да се за најкраће време и са прихватљивим улагањима
оспособи неколицина младих такмичара, који би учество-
вали  на такмичењима које оранизује Комисија за пењање
у леду УИАА, а по могућности и у Светском купу.

Реализација тог амбициозног плана, на првом месту,
ће овисити о подршци Савеза у смислу обезбеђивања ма-
теријалних и кадровских ресурса.

Време изгубљено током прошле године није лако
надокнадити, тако да су сада неопходни одлучни кораци
ка задатом циљу.   Верујемо да ћемо, паметним радом и
планирањем, за коју годину гледати и наше такмичаре на
светским, а можда и на олимпијским смотрама.

Слободан Жарковић

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ

ВЕСТИ ИЗ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ САПАСАВАЊАВЕСТИ ИЗ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ САПАСАВАЊА

Фото: Катарина Мановска
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Сопотница,  2013. године

ЗИМСКА ШКОЛА ЗИМСКА ШКОЛА 
ЗА ВОДИЧЕЗА ВОДИЧЕ
ПЛАНИНАРСКОГПЛАНИНАРСКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ ИСАВЕЗА СРБИЈЕ И
РЕПУБЛИКЕРЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕСРПСКЕ

На снежним падинама Јадовника, под слаповима
Сопотнице, од 25. јануара до 3. фебруара ове године,  ра-
дила је Школа за водиче 2. категорије (вођење у зимским
условима до 3000мнм) или, како је често називамо   „зим-
ска школа“. 

У планинарском дому ПК „Камена гора“ у
Пријепољу, који је поново био сјајан домаћин, као и на
околним теренима, одвијала се настава у складу са про-
грамом усвојеним од УО ПСС и усаглашеним са УИАА.
Наставни тим из Србије и РС је радио под отежаним усло-
вима због финансијских тешкоћа, проузрокованих отка-
зима неких учесника, као и због смањења количине снега
услед нестабилних и топлијих периода зиме. Помагали су
и сами полазници изванредним радом и залагањем. 

Полазници, који су претходно завршили алпини-

стичку и спасилачку обуку, сарађивали су са инструкто-
рима као изванредни демонстратори и предлагачи уна-
пређења наставе, што је учврстило уверење руководства
Службе да ће инструкторски тим бити знатно проширен у
догледно време. Анкета, коју су полазници попунили по
завршетку наставе, показала је да су најомиљеније теме
биле из области лавина, прве помоћи, кретања у планини
и сидришта, као и да полазници имају свест о томе да је
за квалитетно усвајање техничких знања потребно орга-
низовано увежбавање и после завршеног школовања,
чијом организацијом Служба мора да се бави... 

По речима вође инструкторског тима Слободана Гоч-
манца, била је ово најбоља генерација коју је Школа
имала. Њихов радни елан није могло да умањи ни 80цм
снега, у којем су преспавали ноћ када је наставна тема
била „бивак“. На крају, током поделе диплома полазни-
цима из Србије и Републике Српске, члан инструкторског
тима из РС Душко Блажић је у име Службе водича РС до-
делио захвалницу за досадашњу сарадњу заслужним
члановима инструкторског тима. 

Школа је и овом приликом почивала на самопрегорном
раду инструктора, асистената, домаћина и секретара Гор-
дане-Гоце Шоботић, која је водила администрацију. Све
је било лакше уз „лавину“ укусних калорија нашег шефа
кухиње, Веље из „Чарапићевог бреста“.  

Аутор текста: Драган Танасковић
Фотографије: Зоран Николић 
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МЕЂУНАРОДНИ
КАМП МЛАДИХ
ЗА  ПЕЊАЊЕ У
ЛЕДУ 

Guillestre, 
Француска, 
03-09 март 2013. 

УИАА већ дуги низ година има праксу да организује
међународне кампове за младе, како у летњим тако и у
зимским условима. Циљ истих је пењање, упознавање са
различитим културама, усавршавање знања и усвајање
нових техника, размена искуства између младих пењача
из свих делова света. Део оваквог једног пројекта била
сам у Румунији 2010. године.

Овог пута желела сам да се опробам и научим пењању
у леду. Овај скуп био је савршено место за то.
Планинарски Савез Србије и Комисија за алпинизам
одлучили су да ми и овог пута изађу у сусрет и помогну
мој одлазак. Нема речи којима бих исказала захваланост.

Стижем у Guillestre 3. марта у поподневним часовима
и на аутобуској станици нестрпљиво чекам сусрет са
организатором. Смештени смо у омладинском насељу са
преноћиштем ,доручком и вечером. 

Убрзо после нас стижу и остали учесници. Момци и
девојке од 16 до 22 године, већина французи, двојица из
Монголије и један из Шведске. Упознавање и вечера.
Следи затим састанак, званично представљање гостију,
подела опреме и договарање навеза за сутрашњи, први
дан пењања. 

Добродошлицу нам жели сунчано јутро и температура
у плусу. После доручка, читав тим, нас око 24 одлазимо на
пењалиште Aiugilles. Камп  је био осмишљен и орга-
низован тако да свако, независно од нивоа пењања, научи
ново и унапреди постојеће знање. Aiugilles је место са
кратким смерима, идеално за привикавање и припрему за
наредне подухвате.

Инструктори су нас исправљали, показивали технику
постављања ногу и коришћења алатки, и пажљиво су
посматрали сваког од нас. Пењали смо на топ-ропе-
фиксно осигурање са врха. Стављали смо клинове и
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вежбали вођење. Свако од нас затим добио је задатак да
направи осигуравалиште и припреми абзајл. Фокусирана
сам и брзо понављам све што се од мене тражи. 

У учењу и упознавању пролази брзо први дан. Другог
дана одлазимо на пењалиште Ceillac које се налази
нешто више од претходног, на око 1600мнв. Била сам у
навези са Манон и Хадуленом, пењемо смер од 250м коју
сам углавном водила. На почетку сам била помало
несигурна, моје прво вођство. Како се дужине ређају
трема  пролази и после три сата пењања на врху срећемо
остале навезе. Спуштамо се у подножје и одмах
започињемо следећи смер. Дуг је 70м и целог сам га
извела. Спушта се мрак и одлазимо у камп. 

Обишли смо сва пењалишта која се налазе у
непосредној близини. Сваким даном била сам сигурнија у
себе. Упутства која сам добијала од инструктора пуно су
ми значила. У паузама причам са осталим пењачима, о
томе где смо до сада пењали, колико искуства имамо у
пењању у леду и пењању у сувој стени. 

Много младих се тамо бави алпинизмом и управо у
томе лежи њихова снага и потенцијал јер  постоје људи
који ће своје знање усавршавати и преносити даље. То је
препознао и мој клуб те ми дао подршку, а Планинарски
Савез Србије ми је омогућио да то и остварим.

Овим одласком сам такође испунила све услове за
стицање звања алпинисте, што сматрам као веома
значајно. Пењање у леду је у Србији на жалост слабо
развијено и мислим да ћу, уколико наставим да се
усавршавам и учим, што ми је свакако жеља,  ускоро бити
у могућности да стечено знање пренесем на остале
чланове клуба и целокупне алпинистичке заједнице. 

Недељу дана је брзо прошло и са још једним
феноменалним искуством, богатија знањем враћам се
кући са надом да ће следеће године на овакав скуп, поред
мене, ићи још неко од младих људи из Србије.          

Извештај и фотографије: Катарина Мановски
С.П.К. “Pentrax” Кикинда
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ПЛАНИНАРЕЊЕПЛАНИНАРЕЊЕ

Дуго већ, бавим се планинарењем не постављајући
себи питање: шта је то планинарење? Као, то је јасно и
познато сваком, па зашто би се тиме замајавали. Да ли је
то баш тако јасно и познато? На ово питање сам већ
морао да се замислим. Стварно, шта је то планинарење?

То је, свакако нека људска делатност везана за пла-
нине. Али, на планинама људи живе или раде, а нико их
не сматра планинарима. Људи који живе на планинама су
планинци, а не планинари. Планинари не живе на плани-
нама. Они их само повремено посећују и привремено бо-
раве на њима. Али, није планинарење ни сваки успон на
планину. Човек може бити мотивисан на разне начине да
се упути у планине. Неко хоће да се осами, да побегне од
других људи, да се приближи небу или боговима, да се
врати природи итд. Планинари то раде да би уживали, из
задовољства. И они хоће да се приближе небу и врате
природи, али не и да се осаме. Напротив, хоће да задо-
вољство и радост поделе са другим људима, па и не-
воље, ако до њих дође. 

Данашњи човек живи брзо, све брже. Он, као да више
нема времена да живи, јер мора да ради да би живео.
Мора да ради много, сваким даном све више, јер може
остати без посла, па неће моћи да живи. Зато трчи, ради
и брине. Нервозан је, напет и свадљив. Да би преживео
мора повремено да се опусти. Неки то раде опијајући се.

Покушавају своје незадовољство да утопе у алкохол.
Други траже излаз у некој делатности која може да опу-
сти: лов, риболов, гајење цвећа и животиња. Планинари
се опуштају na планини.

Данашњи човек је грамзив или је жртва грамзивости. И
у једном и у другом случају он трпи због тога, јер то није у
његовој природи. Човек не може ни настати ни опстати без
других људи. Усамљеност тешко подноси, а све више је
усамљен. Дружења и пријатељстава је све мање. Плани-
нарење је и зато све популарније. Омогућава дружење, а
подстиче и стварање нових пријатељстава. 

У данашњем свету је све мање солидарности. Про-
фитни односи гурају човека да се утркује са другим љу-
дима; да побеђује слабије, да их гура наниже да би се он
попео навише. Јер, по сваку цену треба успети и одржати
се у успеху. Ко је крив слабијима што нису успели?Сами
су криви, па је праведно да трпе оно што их је снашло.
Солидарна помоћ неуспешнима на најдиректнији начин
умањује профит, па се мора смањити, укинути. Али, човек
је друштвено биће, а друштва без узајамности и соли-
дарности нема нити га може бити. Солидарност је људ-
ска потреба. Без ње се доводи у питање смисао живота
људи. Кризу смисла живота, која је све израженија, неки
покушавају да резреше враћањем на  духовност или ре-
лигиозни  живот. Планинари то покушавају да остваре
враћањем себи и природи. Узајамност и солидарност су у
основи њиховог организовања и деловања.

Данашњи човек се мало креће. Недовољно кретање
му угрожава здравље и скраћује живот. Кретање је чове-
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кова потреба коју људи задовољавају на разне начине.
Неки пешаче до посла и са посла. Други се баве неким
спортом, професионално или рекреативно. Пливају, трче,
пешаче, возе бициклу, вежбају у фискултурним салама
или другим вежбаоницама. Планинари ту потребу задо-
вољавају планинарењем, спајајући при томе кретање са
уживањем у природи и дружењем са њима пријатним љу-
дима.  

Да ли је планинарење спорт? На неки начин јесте. Јер
и планинари се међусобно такмиче ко ће препешачити
више километара, ко ће испењати већу висинску разлику,
ко ће се попети на више врхова и ко ће се попети на
највише врхове Света. А ту су и чисто такмичарске де-
латности, као што је орјентационо такмичење. Али, пла-
нинарење је много више од тога. Јер, планинари на
планинама праве и одржавају планинарске куће и домове,
уређују изворе, праве, уређују, обележавају и одржавају
планинарске стазе и путеве. Све те активности планинара
спадају у планинарење, а немају такмичарски карактер.
Ту је наравно и оно планинарење у ужем смислу које
нема, нити сме, имати такмичарски карактер. Наиме, када
се изводи акција у којој учествују људи различитих фи-
зичких могућности не може се организовати такмичење.
Узајамност и солидарност  су основа на којој почива мо-
гућност да заједно на циљ стигну деца и одрасли физички
способни људи, али и људи у годинама када физичка спо-
собност почиње да опада. Зато, на таквим акцијама нема
трчања ко ће пре. Напред треба да иду деца и слабији, а

они најспособнији на зачељу да би могли да пруже помоћ
ако некоме затреба. Другачије понашање у извођењу ових
акције је супротно духу планинарства и може бити врло
штетно, како за појединце који учествују у таквим акцијама
тако и за организацију која изводи акцију.

Није ми намера да дајем научну дефиницију плани-
нарства већ само размишљам на ту тему. На основу ових
размишљања могао бих да кажем да је планинарство ор-
ганизовано посећивање планина и боравак на њима ради
задовољства и ради задовољавања потребе за опушта-
њем, кретањем, дружењем и солидарношћу и ради
враћања себи и природи на најприроднији начин. 

Аутор: Милорад - Бели - Станковић
Фотографија: Зоран Станковић

Овај прилог штампан је у изворном облику 
без лектуре
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ДРУГАРСКОДРУГАРСКО
СЕЋАЊЕСЕЋАЊЕ

“Клуб ветерана-планинара Планинарског савеза
Србије”  објавио је у листу “Политика” сећање на прe-
минуле планинаре- ветеране током 2012. године

Драгић Мирко- Баџа,
ПД „Вукан“ Пожаревац
Јеремић Нада,
ПК „Железничар“ БГД
Матић Радмила  Беба
ПД „Ртањ“ Београд
Миловановић Петар Пера, 
ПД „Ј. Панчић“ Београд
Миловановић Марко Маре
ПД „Јавор“ Београд
Митровић Живана Жана
ПК „Победа“ Београд
Силашки Радован Раде
ПК „Авала“ Београд
Симин Десанка Деска
ПД „Медицинар“ Нови Сад
Стефановић Драгиша  ДОК
ПД „Гучево“ Лозница
Пасатовић Петар Бата
ПД „Ђердап“ Кладово

Овај гест планинара-ветерана топло је поздрав-
љен од бројних планинара из целе Србије. Захвалност
је дошла и од породица преминулих планинара. 
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Освојен Освојен HimjungHimjung
(7140m) (7140m) 

На највиши, до сада, неиспењани врх  на свету-
Himjung (7140m)  20. септембра 2012. године попели су се
Chang-ho Kim и Chi-young Ahn  из Јужне Кореје. Врх се на-
лази северно од Анапурне и Манаслуа, окружен великим
ледницима. Локално становништво је сматрало да је то
света планина богова па је био без имена док, од стране
владе Непала, 2002. године, није најзад добио име
Himjung.

Двојица алпиниста провела су четири ноћи и пет
дана да би успешно завршили успон и повратак. Chang-ho
Kim је пре тога освојио више значајних врхова за време
док се припремао за успон на Манаслу. 

Због лоших услова,  октобра 2012., старт је био одло-
жен да би тек након три дана испењали 6770м. Принуђени

да користе алтернативне смерове морали су  да направе
бивак у једној пукотини у ледном зиду на температури
испод -220C  и под јаким ударима ветра. Безбедно су се,
после успешног успона, вратили у базни камп 13. октобра.
За свој подухват су добили „2012 Asian Piolet D'Оr“ при-
знање за овај успон правим алпским стилом.

Chang-ho Kim је испењао 13 од 14 врхова преко 8 000
метара без помоћи боца са кисеоником. Остао му је само
још Еверест да комплетира свој врхунски резултат. Иначе,
први се попео на Batura II врх и неколико врхова изнад 
5 000 и 6 000 метара.

Chi-young Ahn  се попео на Lotse, Lotse Shar, такође се
пео на врхове у Пакистану, Кини, југозападном  страном
Lobuje – Khumbu Himal и више значајних врхова севе-
роисточне стране Теке Тор у Киргистану.

Преузето из часописа: “Korean Alpine News”
Приредио: Момчило В. Вуковић

ИЗ СТРАНЕ ШТАМПЕИЗ СТРАНЕ ШТАМПЕ
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УРЕЂЕЊЕ
ПЛАНИНАРСКОГ
ДОМА  „РАДНИЧКИ“
У ГРБАЈИ

Планинарски дом „Бранко Котлајић“ у Грбаји (Црно-
горске Проклетије) је завршен 1964.године. Изградили су
га чланови Планинарског друштва „Раднички“ из Бео-
града, искључиво својим радом и средствима. Од тада,
дом је постао икона долине Грбаје и топло  уточиште за
многе планинаре, алпинисте, спелеологе и љубитеље
природе.

До прошле године није било крупнијих радова на дому,
а време је оставило трага. Зато смо прошле године по-
чели са обновом дома и сређивањем околине. У првој
фази 2011. године смо преуредили спаваоницу и по-
ткровље, направили спољно купатило и неколико тоа-
лета. Осим овог, урађен је већи број ситнијих радова, као
и припрема за следећу фазу.

Пошто је  услед слегања тла дошло  до стварања пу-
котина на зидовима,  били смо принуђени да кренемо у
санацију објекта. У другој фази, која је реализована ове
2012. године,  избетонирана је  трпезарија и постављен
серклаж који је „укрутио“(повезао) објекат и спречио даље
пропадање. Високогорци Црне Горе су обезбедили мате-
ријал за електрификацију дома и поставили комплетну ин-
сталацију са диодним осветљењем. Због проблема са
водом ископан је канал и постављено ново црево за воду.
За боље услове камповања,  стрмине изнад и испод дома
су нивелисане, тако да сада имамо шест  платоа за поди-
зање шатора.

Планинари „Радничког“ настављају традицију добро-
вољног рада и личних улагања на обнови и одржавању
дома. Верујемо  да наши вредни претходници  могу бити
поносни на нас.

Више детаља о радовима можете наћи на нашем сајту
www.pd-radnicki.rs.

Тихомир Војновић, председник

Дизање рогова 1962. Изглед дома 1964.

ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ



ПЛАНИНАРСКЕПЛАНИНАРСКЕ
АКТИВНОСТИ ИАКТИВНОСТИ И
ЗАШТИТАЗАШТИТА
ПРИРОДЕПРИРОДЕ
ПЛАНИНАПЛАНИНА

Заштита природе уткана је у суштину планинарског
покрета од његовог оснивања. Активности чланова
планинарске организације друштвено су препознате и
прихваћене чињенице кроз стални процес бриге о пла-
нинској природи, њеном оплемењивању и очувању а пре
свега у подизању свести о значају планинских подручја
за  укупни развој, укључујући и очување здравог живота
и здравља становништва.

Ипак, не сумњајући у добре намере и допринос сваког
планинара, дужни смо да се потсетимо значајне син-
тагме о нашој различитости која указује “да нико није
савршен” и да нам се “мере често разликују”. Због тога
су уређене државе у свету високо свесно регулисале
услове и начине коришћења и заштите природних вред-
ности које их окружују кроз низ повеља, директива и за-
кона. 

Процес уређења законских докумената присутан је и
у Србији још од времена ране средњовековне Србије,
кнежевине Србије и данас када се ова област уређује у
складу са међународним достигнућима у заштити при-
роде.

Заштита природе у Србији

Заштита природе у Србији уређена је основним Зако-
ном о заштити природе, али се ова област заштите при-
роде и природних вредности повезује и ослања на низ
других закона којима се уређују услови и начини кориш-
ћења природних и створених вредности и ресурса.
Укупна законска регулатива подељена је у три групе за-
кона и подзаконских  докумената (Правилници, Уредбе и
др.):

- Закони и подзаконска акта која се односе на заштиту 
природе,

- Закони који се односе на одрживо коришћење 
природних вредности и ресурса,

- Закони који се баве регулисањем очувања животне 
средине.

*    *    *
Законом о заштити природе Србије (члан 1.), уре-

ђује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке
и предеоне разноврсности као дела животне средине.

Природа као добро од општег интереса за републику
Србију ужива посебну заштиту у складу са овим Законом
и посебним законима...

Заштита природе је низ мера и активности усредсре-
ђених на спречавање оштећења природе, природних
вредности и природне равнотеже. 

Заштићена природна добра су 
- Заштићена подручја, (Строги резерват природе, спе-

цијални резерват природе, национални парк, споменик
природе,  заштићено станиште, предео изузетних одлика,
парк природе).

- Заштићене врсте, (Строго заштићене дивље врсте,
заштићене дивље врсте).

-Покретна заштићена природна документа,  (делови
геолошког и палеонтолошког наслеђа-фосили, минерали,
кристали; биолошка документа - миколошке, ботаничке и
зоолошке збирке, конзервирани препарати органских
врста).

У зависности од вредности и значаја заштићена под-
ручја се категоришу у три категорије, у оквиру којих се
установљавају одговарајући режими заштите са дефини-
сањем не/дозвољених активности и поступака током бо-
равка у заштићеном подручју.

*    *    *
Укупна површина заштићених подручја износи

518.200 хектара, што чини 5,86 % територије државе
чиме се Србија сврстава у европске земље са малим
уделом простора под заштитом природног наслеђа.
Просторним планом републике Србије, до 2020. го-
дине, планира се повећање површине под заштиће-
ним подручјима на 12%.

*    *    *
За заштиту животне средине у Србији законски су за-

дужени:
- Ресорна министарства,
- Агенција за заштиту животне средине,
- Републички завод за заштиту природе,
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На територији Србије издвојено је 464 заштићена
подручја од посебног значаја за очување и унапре-
ђење природе.  

- 5 националних паркова,
- 16 паркова природе,
- 16 предела изузетних одлика,
- 71 строги и специјални резерват природе,
- 313 споменика природе и
- 42 околина непокретних културних добара и 
знаменитих места.

Поред овога, заштићено је:
- 1759 строго заштићених дивљих врста,
- 828 заштићених дивљих врста.



- Покрајински завод за заштиту природе,
- јединице локалне самоуправе,
- управљачи заштићених подручја.

НАШЕ ОБАВЕЗЕНАШЕ ОБАВЕЗЕ
Активности у природи укључујући и наше, планинар-

ске, све су разноврсније, учесници и посете све масов-
није, а утицаји и последице све бројније и опасније. 

За припрему и одласке на акције већ знамо обичај да
се треба јавити домаћинима, локалној управи, полицији,
шумарима итд. То је до сада била прихватљива обост-
рана пракса. Ипак, предлажемо да у будуће, ова комуни-
кација пред извођење наших акција, буде писмено
пријављена, са описом врсте акције и молбом за подршку.

За планинарске активности у заштићеним при-
родним добрима поступак је захтевнији.

У ПЛАНИНАРСКЕ РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ СПАДАЈУ:
- излети, масовне акције, успони, маратони, маршеви,

камповања,- трасирање и обележавање (маркирање)
планинарских путева и стаза,- уређење пењалишта за
спортско пењање,- уређење алпинистичких класичних пе-
њалишта,- постављање стаза за оријентациона так-
мичења,- истраживање пећина и јама,- и друге сличне
активности којима се утиче на   природну равнотежу у за-
штићеном добру.

За ове активности (појединачно) неопходно је прибав-
љање документације у виду Сагласности (или Мишљења)
од стране Управљача заштићеног природног добра.

НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пре свега, треба се упознати са основним одредбама

Закона о заштити природе и обавезама које проистичу из
пратећих Правилника и уредби, посебно у делу утврђи-
вања категорије и степена заштите природног добра у
коме је планирана наша активност.

Захтев за Сагласност и Мишљење подноси се
најчешће под радним насловом ...“Захтев за добијање
услова заштите природе и животне средине за спро-
вођење планинарске активности (у дисциплини ?) у
заштићеном природном добру (назив добра)”...

Уз овај захтев припрема се прилог у виду малог
пројекта-елабората којим се објашњава циљ активности. 

Елаборат углавном садржи: назив активности (тј. пла-
нинарска дисциплина), опис и обим активности које су
предвиђене, опис места, број учесника, опис досадашњих
искустава, опис опреме која се користи, планирани и мо-
гући утицаји на животну средину, природу и живи свет,
планиране мере заштите природе и животне средине.

Уз елаборат прилажу се  карте терена, скице, планови
логора, фотографије итд.

О припреми елабората обавештава се одговарајућа
стручна комисија Планинарског савеза Србије, преко које
се достављају захтеви одговорним институцијама за за-
штиту природе на подручју заштићеног природног добра.
Нпр.: Завод за заштиту природе Србије у Београду, Новом
Саду и Нишу; ЈП “Србијашуме” - Шумско газдинство које
управља заштићеним природним добром. 

У сваком случају на обе адресе упућује се по један
примерак захтева.

*    *    *

Примери добре праксе:
Кроз ово искуство прибављања сагласности већ су ус-

пешно прошле Комисија за спортско пењање, Комисија за
алпинизам и Комисија за маркирање и трансверзале. Ак-
тивности су извођене у заштићеним природним добрима,
Јелашничка клисура, Сићевачка клисура, Природно
добро Увац. Остварена је позитивна сарадња са шумским
газдинствима ЈП “Србијашуме” у Нишу и Пријепољу, као и
Заводом за заштиту природе.

Препоручујемо да се ова искуства искористе уз помоћ
наших комисија и Канцеларије ПСС. 

Циљ је да се стручно и уредно испуњавају обавезе у
области заштите природе што је такође циљ нашег пла-
нинарског покрета.  

Бранислав Денис Божовић
дипл. инг. геол.
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ТАБОР ПЛАНИНАРАТАБОР ПЛАНИНАРА

СРБИЈЕСРБИЈЕ
Повлен 2 – 7. јул 2013.

Прво позивно писмо

Организатор Табора планинара Србије је 
Начелништво Планинарског савеза Србије 
и Планинарски клуб Повлен из Ваљева.

Планина Повлен се налази у Западној Србији, на
тридесетак километара југозападно од Ваљева. Чине је
више врхова, од којих су три најважнија: Мали Повлен
(1347 м/нм), који представља највишу тачку читавих
Подрињско-ваљевских планина, Средњи Повлен (1301
м/нм) и Велики Повлен (1271 м/нм). Протеже се у правцу
исток-запад и обилује изворским водама, које отичу у
три слива, тј. реке Дрину, Колубару и Западну Мораву.
Густе, углавном букове шуме секу дубоки, често и не-
проходни кањони са десетинама слапова. Најпознатији
су на речицама Трешњици, Дубрашници, Цетини и Скра-
пежу. У кањону Трешњице се настанио белоглави суп,
којем је то, уз кањон Увца, једини поуздан азил на овим
просторима. На северном делу Повлена се налазе и спе-
цифични облици рељефа, као и познате камене кугле.

Терени Повлена су поред планинарења, погодни и
за поклонике планинског бициклизма, слободног пе-
њања, кањонинга, параглајдинга, као и за теренске
вожње мотоциклима и џиповима. Ту задовољство могу
пронаћи и они који сакупљају гљиве и лековито биље.

Камп Повлен се налази непосредно испод врха
Великог Повлена, на надморској висини од 1145 м/нм.
До кампа се може доћи асфалтним путем од Ваљева ка

Тари (38 км), а онда још два километра макадамским
путем од превоја Дебело брдо. Може се и путничким
возом, пругом Београд-Бар, до станице Самари, а онда
маркираном пешачком стазом око пет сати хода.

На ширем простору Повлена има преко 50 км мар-

Тари (38 км), а онда још два километра макадамским
путем од превоја Дебело брдо. Може се и путничким
возом, пругом Београд-Бар, до станице Самари, а онда
маркираном пешачком стазом око пет сати хода.

На ширем простору Повлена има преко 50 км мар-
кираних и и таблама означених планинарских стаза. За
планинске бициклисте има стаза која води од Таора,
преко Повлена  ка Дрини у дужини око 60 км.

Табор планинара Србије је отвореног типа и на
њему могу да учествују, поред планинара, сви љуби-
тељи природе. На Табор позивамо наше пријатеље пла-
нинаре и друге љубитеље планина и природе, као и
планинаре из других земаља.

ПРОГРАМ ТАБОРА:
Пешачке туре по маркираним стазама; Планинарска
оријентација – такмичење; Спортско пењање и спуш-
тање по природним стенама; Спелеологија – Ленчина
пећина; ГСС – предавања, показне вежбе; Алпинизам –
демонстрација техничког пењања на природној стени,
предавања; Планинарска бициклистичка тура; Планин-
ско трчање; Планинарска предавања, радионице, пре-
зентација комисија у вечерњим сатима; Посету културно
– историјским споменицима Ваљева и околине...

На Табору вас очекују организоване планинарске ак-
тивности, исхрана, смештај под шаторима и зиданим
објектима, дружење, забава и још много тога.

Све детаље овогодишњег табора добићете у другом
позивном писму, до краја месеца маја.

ИНФОРМАЦИЈЕ:
Планинарски савез Србије, Добрињска 11, Београд
Тел. /факс: 011/ 2642-065 од 11-14 часова радним даном
Е-маил: office@pss.rs
ПК Повлен, Карађорђева 120/4/16, 14000 Ваљево

Телефон: 064/ 6464 240  и 061/
4545 105
Е-маил: pkpovlen@gmail.com

ОРГАНИЗАТОР: 
ПСС - Начелништво за акције
- Служба водича излета и похода
Домаћин организатор: 
- ПК Повлен; 
- СО Ваљево; 
- СО Бајина Башта

Влада републике Србије –
Министраство омладине и
спорта, допринели су у зна-
чајној мери реализацији наших
пројеката, обезбеђивањем не-
опходних средстава за њихово
финансирање.

На асфалтном путу има проширење за 4 велика аутобуса а поред кампа у кругу
од 100 до 300м има места  за око 50 аутомобила, а у ширем кругу за још 50
аутомобила. Уколико буде потребно још места за паркинг великих аутобуса
има два километра даље на Пашној равни. До кампа води макадамски пут, око
1800м од асфалтног пута Ваљево - Бајина Башта
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