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ДАНИ ПЛАНИНАРА 2015.

“ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ - ТАРА 2015“
РАСТИШТЕ, 03 - 05. ЈУЛ 2015.

Планинарском клубу “Тара” из Бајине Баште 
припала је част да буде домаћин акције 
“Дани планинара Србије”. Одлуку је донео 
Планинарски савез Србије, имајући у виду 

природне лепоте овога краја, али и добре услове за 
смештај планинара из Србије и региона, који се сваке 
године у великом броју одазову обележавању свога 
дана. 
 Дочек и смештај планинара омогућени су одлуком 
Општинске управе и Месне заједнице да се напуштена 
зграда школе у Растишту додели на коришћење 
Планинарском клубу “Тара”. То је била једина права 
одлука - ђака и учитеља више, нажалост - нема, зграда 
би се временом урушила, а овом одлуком постаје 
користан објекат за окупљање и боравак свих који желе 
да проведу неколико дана у најлепшем пределу Србије 
- на планини Тари, у пределу Предовог Крста, у селу 
Растиште поред реке Дервенте, која се улива у језеро 
Перућац код Бајине Баште. Свим планинарима, који 
посете овај крај, живот ће бити обогаћен могућностима 
за разноврсно планинарење, купање и пецање у реци 
Дервенти и језеру Перућац. Зато је ово право место за 
дан у години посвећен планинарима.
 Но, добру замисао и донету одлуку не би било могуће 

реализовати без финансијске помоћи Планинарског 
савеза Србије, који је преузео на себе терет свих 
трошкова организације и постао покровитељ ове, за 
нас значајне, манифестације...

 Почетак радова је одобрен! Али - до Дана планинара 
остало је мало времена, тек нешто више од двадесетак 
дана. Стуб свих активности били су Младенко Марић, 
председник, одговоран за организацију, транспорт и 
радове у кампу; Ненад Лечић, потпредседник, водич, 
задужен за организацију, за транспорт и маркацију; 
Раде Јосиповић, члан УО одговоран за транспорт 
и кантину. Но, сва њихова ангажовања не би дала 
резултате да нису имали тим волонтера, брзих на делу 
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и одговорних према задатку. Само тако је на крају Тара 
могла да засија пуним сјајем. И засијала је!
 Дан планинара се приближава, времена је мало, 
ради се ударнички. Много је добровољаца - чланова 
ПК “Тара”, али и посла као да је све више, од уређења 

дома и кампа, до комплетне организације пријема и 
смештаја очекиваног великог броја планинара. Следи 
израда графичких решења, постављање путоказа, 
организација паркинга, обележавање 50 km стаза, 
уређење три стазе различитих дужина и кумулативних 
успона и одређивање контролних тачака, обезбеђење 
50 лежаја, преуређење школске зграде - од крова до 
подрума, кречење, постављање нових санитарних 
уређаја, израда 3 тоалета, 3 купатила, 3 чесме са 
пијаћом водом, сређивање електричних инсталација, 
припрема и организација кантине са расхладним 
витринама, као и организација изванредне кетеринг 
службе из Бајине Баште.

 Уследило је уређење окружења. Постављена су 
четири шатора за 20 планинара, затим шатра за потребе 
трпезарије, постављање разгласа и рефлектора, како 
би дружење потрајало до дубоко у ноћ. 
 Као увод у акцију, 2. јула 2015. одржана је Трибина 
„Од Дрине до планине“ у Галерији у Бајиној Башти. 
Обрад Павловић из Туристичког центра представио 
је огромни туристички потенцијал овога краја, Ненад 
Лечић из ПК „Тара“ представио је идеју о претварању 
напуштених сеоских школских објеката у планинарске 
домове, а Борис Мићић, председник Планинарског 
савеза Србије упознао је присутне са радом Савеза уз 
посебан осврт на промоцију пешачких путева Е4 и Е7.
 А шта су прво угледали гости стигавши у Растиште? 
Угледали су велико школско двориште окићено 
банерима, заставама клубова-учесника и Планинарског 
савеза Србије, уређену школу за планинарски дом, са 
петонијама на сваком прозору које су својом црвеном 
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бојом употпуњавале лепоту зеленог амбијента.
 У школском дворишту постављена је рецепција 
и то је прво место за сусрет са гостима. На столу се 
налазио промотивни материјал - карте, планинарске 
књиге, Планинарски гласник, брошуре и значке Ту ће 
свој боравак пријавити неколико стотина планинара, 
који ће у току поподнева пристизати аутобусима. И 
баш на рецепцији љубазно их дочекују Биљана и Рада 
- чланице ПК “Тара” и Јела и Цеца из Планинарског 
савеза Србије, евидентирају, дају информације, уручују 
бонове за оброке, одговарају на питања и тако свакога 
дана од јутра до мрака.
 Нема великог скупа на коме Горска служба 
спасавања није неопходна, па су и овом приликом 
спасиоци успешно обезбеђивали планинаре током 
шетњи и такмичења.
 Свима који су учествовали у обимним радовима, 
такмичећи се са временом како би акција “Дани 
планинара Србије - Тара 2015 “ била отворена, учесници 
овог скупа изразили су речи захвалности и признања 
за изванредну организацију у сваком погледу.

 О сложености овог подухвата можда најбоље 
говоре бројке:
Укупан број учесника - 601
Укупан број планинарских друштава и клубова  -  53
Укупан број шатора у кампу - 85
Број комисија ПСС-е - 4

 Са задовољством констатујемо да смо, као 
релативно мали клуб, успели да изведемо ову велику 
акцију. Надамо се да смо оправдали указано поверење 
и да ћемо у наредним годинама бити домаћини сличних 
планинарских дружења. Предстоји нам напоран рад у 
довођењу смештајних капацитета планинарског дома у 
Растишту на значајно виши ниво од постојећег. “Дани 
планинара Србије” су били изванредна прилика да се 
ова изузетна локација промовише као будући центар 
развоја планинарства у Србији.

Планинарски клуб “Тара”
Ненад Лечић

потпредседник клуба
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