
 

 

ПОЗИВНО ПИСМО                                                                                                                                                                               

за Републичку планинарску акцију 

„ПОВЛЕНСКИ ВРХОВИ“ 25.07.2021.год. 

 

ПК „Повлен” из Ваљева у сарадњи са Планинарским савезом Србије организује Републичку 

планинарску акцију 25.07.2021.год..Место окупљања и смештаја учесника је на плацу ПК 

„Повлен”,испред планинарског дома, испод врха Великог Повлена  (2 км макадамским путем од превоја 

Дебело брдо), 40 км од Ваљева, на путу за Бајину Башту и Тару. 

  

Програм активности:  

8.00 - 9.00 - пријава учесника, евидентирање, подела бонова за ручак  

9.15 - свечано отварање акције  

9.30 - полазак на стазу бр.1,“ЧЕТИРИ ИЗВОРА ПОВЛЕНА“ - средње тешка, дужина 16 км (Почетак 

стазе је код дома на 1145 м.н.в. Креће се низбрдо макадамским путем, затим западним падинама 

Великог Повлена долазимо на Дијавички пут. То је макадамски пут који води кроз шуму и њиве, након 

сат времена пешачења, стижемо на прекрасан извор Повленске реке (920 м.н.в). Ту се прави пауза да 

се допуне резерве воде, а прави изазов тек почиње. Одатле креће најтежи део, стални успон према 

Средњем повлену (1301 м.н.в) и Малом Повлену (1347 м.н.в).До врха Малог Повлена зауставићемо се 

на још пар места ради фотографисања (повленске плоче и црква Сб. Правомученика архиђакона 

Стефана на Кнежевом пољу), као и на извору реке Цетиње (1180 м.н.в).По доласку на Кнежево поље 

продужићемо поред осматрачнице као извору који се зове Стојадинов (1200 м.н.в).Одатле се пењемо 

на безимени вис (1230 м.н.в) –видиковац, а одатле источном страном на Малом Повлену .Повратак са 

Малог Повлена је северном страном, па вододерином низбрдо поред извора на нашој стази 

(Маџарија). кружна стаза  

10.00 - полазак на стазу бр.2 „ТРИ ВРХА ПОВЛЕНА“ -средње тешка, дужина 9 км (Почиње и 

завршава код дома на 1145 м .н.в. У првом делу иде се макадамским путем све до  ливаде под 

Средњим Повленом и благо добија на висини. Даље наставља узбрдо до црквице на Кнежевом пољу. 

У настравку се пење на највиши врх Повлена, Мали Повлен (1346 м.н.в), чија је завршна деоница 

успона прилично стрма, али не много дугачка. Повратак са врха је истим путем до ливаде Средњег 

Повлена где скреће десно ка извору Цетиње. Потом води узбрдо, прво кроз шуму а онда кроз ливаду 

до Средњег Повлена (1301 м.н.в). Успон на овај врх је пријатна шетња. Одатле силази кроз ливаду, па 

гребеном кроз шуму до Великог Повлена (1271 м.н.н). Стрмим завршним делом долази се до 

планинарског дома.Лепота ове туре је у неизменичном пењању и силасцима, у лепом погледу, како са 

врхова тако и током целе туре.  – кружна стаза        

 



 

10,30 – полазак на стазу бр. 3 „МРКА СТЕНА БЕДЕН“ – лака стаза, дужине 8 км, кружна. (Од дома се 

креће макадамским путем према Дебелом брду, па потом лево до реке Трешњице.Затим, пут нас води 

кроз букову шпуму до Мрких стена (1241 м.н.в), где се прави пауза за фотографисање и настављамо 

до Бедена (1256 м.н.в). Повратак до дома је макадамским путем преко Смрековаче и Маџарије.  

15.00- повратак у пл.дом  

16.00 – подела захвалница , флајера и беџева учесницима 

17,00 - затварање акције. 

Смештај: Учесници који желе да дођу дан раније имаће обезбеђен бесплатно, осветљено место за 

постављање шатора , као и основне хигијенско-санитарне услове (ВЦ-е, чесмa са пијаћом водом).   

Исхрана: Пријаве до 22.07.2021. године,. Информације: 063-255 281 , 063-78 41 154. 

Паркинг место: за учеснике који долазе путничким возилима и мини бусевима обезбеђен паркинг 

простор  изнад дома на платоу, а за аутобусе веће од 30 седишта је препорука да се паркирају на 

Дебелом Брду, на проширењу, код споменика Живану Ђурђевићу.    

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против спречавања ширења вируса COVID 

19  прописаних од стране надлежних органа које су организатор и Планинарски савез Србије у обавези 

да спроведу. 

Пријављивање учесника је обавезно у писменој форми на обрасцу 01 КПП ПСС.Пријава мора бити 

оверена од стране планинарског клуба – друштва.  

Учешће на акцији је добровољно и на сопствену одговорност учесника.       

Водичи група су задужени за безбедност и понашање својих чланова.                                                                                                                                          

Даљинар: Београд-Ваљево 94 км, Нови Сад-Ваљево 135 км . На ово додати још 40 км до кампа..  

Пријаве учесника очекујемо до 22.07.2021. године до 20 часова на телефоне организатора:  Милан 

Стојанац  063-255 281,  Дракулић Душан 063-78 41 154, или на Е-маил: pkpovlenvaljevo@gmail.com                                                                                                                        

 

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ- ВИДИМО СЕ НА ПОВЛЕНУ ! 
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