


Планинарски дом ’’Сопотница’’



ИСТОРИЈАТ  (од 1994 год.) 



Свечана промоција градње планинарског дома



ПОЧЕТАК   ГРАДЊЕ



ПРАЋЕЊЕ   АКТИВНОСТИ...



Како се градило





Први гости...





ЧИШЋЕЊЕ  ЗАШТИЋЕНОГ   ПОДРУЧЈА  – ЕКОЛОШКА СВЕСТ Е

Цивилизацијска зрелост  једног  народа мери се  његовим  односом  према  природи



УРЕЂЕЊЕ  ПЕШАЧКИХ  СТАЗА



Пејзажи Сопотнице



ШКОЛЕ, ОБУКЕ, РАДИОНИЦЕ...



ЗАШТИЋЕНО  ПРИРОДНО  ПОДРУЧЈЕ 



◼ ХИДРОЛОШКИ МОНИТОРИНГ

Хидролошки мониторинг одржава се од 2014  године у облику: редовних 

хидролошких осматрања, мерења падавина и температура ваздуха,  физичко-

хемијских анализа вода. Анализе обавља Завод за јавно здравље из Ужица...



◼ МОНИТОРИНГ  БИГРА

Мониторинг бигра одржава се од 2014  године у облику образовно-истраживачких 

кампова. Учесници су студенти и наставно особље Географског факултета 

Универзитета у Београду.



◼ БИОЛОШКИ  МОНИТОРИНГ
је резултат сарадње успостављене од 2014. години између управљача СП „Слапови

Сопотнице” Планинарског клуба „Камена гора” из Пријепоља, и Научно-

истраживачког друштва студената биологије и екологије „Јосиф Панчић” из Новог Сада,

као и низа различитих институција и организација.

Слапови Сопотнице с почетка су препознати првенствено као хидролощки и

геоморфолощки споменик природе, а Биолошки мониторинзи су показали да ово

подручје крије и значајан биодиверзитет.



◼ Истраживање и заштита народног градитељства  и 

трационалних занимања

Истраживање објеката народног градитељства и израда студије њихове санације и ревитализације 

одпочет је у 2015. години. У сарадњи са Музејом из Пријепоља формиран је  стручни тим 

истраживача. Руководилац истраживања је био дипломирани историчар Славољуб Пушица 

музејски саветник. Задатак истраживања је био да се изврши рекогносцирање терена на којем се 

налазе воденице и ваљарице. Циљ пројекта подразумевао истраживање настанка и власништва 

воденица и ваљарица, њихов рад у протеклом периоду са израдом техничке документације на 

основу расположивих података грађевине уз премеравање и израду цртежа затеченог стања, основе, 

пресеци, изгледи и карактеристични детаљи са ситуационим планом и положајем свих воденица и 

ваљарица које су током 19. и 20. века постојале на реци Сопотници. 

На 2,5 км тока ове реке пронађено је и убицирано 27 објеката воденица, ваљарица и једна 

хидроцентрала, што представља невероватан податак да на овако кратком току једне реке лоцирано 

је оволико објеката што представља својеврстан рекорд не само код нас него вероватно и у Европи. 



◼ Образовно-рекреативни програма 

„Један дан у Сопотници“

Програм  је заснован 2014.  године као првенац  праксе да Дом 

и заштићено подручје, на првом месту, треба да посете, виде и 

упознају деца и млади из локалног окружења. 



- ОДРЖАВАЊЕ  ДОМА

- САМООДРЖИВОСТ  ДОМА

- ПЕРСПЕКТИВА И ПРЕПОРУКЕ

- ДОБРА И ЛОША ИСКУСТВА



Био-кеса за отпад
Реализовали смо идеју о био-разградивој кеси. Под паролом ''Нека остане

чисто'', био-разградива кеса са флајером дели се свим посетиоцима

заштићеног добра. Отпад коју направе приликом боравка одлажу у био-кесу и

носе са собом, кад крену кући, до првог слободног контејнера за смеће. То

је покушај да на простор заштићеног добра уведемо врло високу еколошку

свест посетилаца. Врло високу одговорност према природи. Покушај да

едукативно делујемо на посетиоце и суграђане... Зато гостујемо у основним и

средњим школама у Пријепољу, гостујемо на локалној телевизи, радију да што

већи број људи упознамо и припремимо за боравак у националном заштићеном
добру.



Хвала на пажњи
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