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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт: 
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић; 
062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта:  psdpostar@gmail.com 
064 292-89-73 Владимир Кандић,                 е-сајт: www.psdpostar.org.rs  
ПИБ: 102676375;  Жиро рачун:  310 – 7748 - 55  НЛБ Континентал банка Н.Сад 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ 

Деца са родитељима скијали на Златибору 
Датум:                                                                                            od 17. do 21. 02. 2020. godine 
Време проведено на стази:                                                                 3 х 6 часова = 18 часова 
Планина / врхови на стази:                                                                            Златибор / Торник 
Смештај: приватни апартман                                                                 вила “Ружа“ Златибор 
Организатор акције:                                                                            ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Водич:                                                                                                           Боривоје Вељковић 
Освојен највиуши врх:                                                                                        Toрник1496 мнв 
Висинска разлика успона:          жичаром  исходиште 1100 мнв, на врх: 1496 мнв = 396 мнв 
Висинска разлика силаска са врха:      жичаром / скијама 1496 мнв, на 1100 мнв = 396 мнв 
На скијама Км:                                                                                                                          5 км 
Број учесника на акцији: 5,                                   Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 5 
 

Опис акције: Najmladji skijasi, clanovi PSD "Postar" Novi Sad, 
boravili su od 17. do 21. 02. 2020. godine na Zlatiboru. Vuk 
(2015) i Mihajlo (2012) sa tatom Vojislavom i deda Borivojem, 
naucili su prve skijaske korake. Pored polaznih stanica zicara 
nalazi se ski vrtic. Tunel sa pokretnom gumenom trakom koja 
voyi skijase oko 100m do izlaynog mesta, a onda blago 
nizbvrdo bebi stazom do ponovnog ulaska na "elevator". Tako u 
krug dok dezurni na polaznoj stanici ne blokira ulaz. Uzivali 
smo. Vuk se posle prvih saveta brzo oslobodio. Mihajlo je teze 
prihvatao savete, ali se i on drugog dana oslobodio i krenuo za 
mladjim bratom.  
Tata i Deda su presrecni. Na istim skijama i u istim cipelama, 
Vojislava sam ucio prve skijaske korake pre 32. godine. Sada je 
on skijao sa vrha Zlatibora Tornik (1496mnv). U zelji da sto pre 
objavim snimke sa skijalista nemam strpeljenja da pisem esej ili 
reportazu. Ostavicu to za kasnije. Baka nas je ispra'ala i 
docekivala u apartmanu sa spremljenim doruckom i 
popodnevnim obrokom (kasnim ruckom). Uvece 
palacinke. I tako iz dana u dan.  
Druzenje sa sinom i unucima bilo je nezaboravno.   
Svi smo se šestosedom žičarom odvezli do vrha 
Zlatibora Tornik (1496mnv). Uživali smo u lepom 
sunčanom danu i šetali diveći se panoramskom 
pogledu i skijašima koji su uživali sunčajući se ispred 
restorana. 
Po povratku, kod donje stanice žičare uočili smo bob 
stazu na šinama, adrenalin park i veštačku stenu. 
Baš deluje izazovno za boravak leti.  
Ja sam sa unucima preostalo vreme proveo na 
terenu ski-vrtrića dok je Vojislav skijao sa vrha Zlatibora.  
Naucili su da se voze na skijama. "Skijanje se brzo uci, ko je blesav da sedi kuci" Pevalo je "Belo 
dugme", a nama su te reci odzvanjale u usima dok smo putovali.  
Sledece zime cemo ih nauciti da voze skije.  
 

http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/


ПСД „Поштар“ Нови Сад 

страна: 2 

 

 

   
Od apartmana u naseljenom delu Zlatibora do skijališta "Tornik" (oko 10 km) vozili smo se pored 
brane i zaleđenog Ribničkog jezera na reci Crni Rzav. Uživali smo u pogledu na vrhove Čigota i 
Tornik. U restoranu kod polazne stanice žičare smo se osvežili čajem. 
 

   
 

           
 

       
 

Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад:  
1. Михајло Вељковић, 2. Вук Вељковић, 3. Војислав Вељковић,  
4 Слађана Вељковић и 5. Боривоје Вељковић. 
Снимили: Војислав Вељковић и Боривоје Вељковић 

Оверава водич из ПСД „Поштар“ Н. Сад: Боривоје Вељковић 
 


