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Извештај са планинарске акције: „Занатлијски планинарски пут“ на Фрушкој гори 
 

КРОЗ МАГЛУ СИГУРНИМ КОРАКОМ  
 

Датум:                                                                                                          25.10.2020. године 
Време проведено на стази:                                                                  од 10 до 15= 5 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                                 Фрушка гора 
Смештај:                                                      Планинарски дом „Занатлија“ под Главицом 
Организатор               ПД „Занатлија“   ПСД „Железничар“ и ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Водичи:  Михајло Лончар, у колони Катарина Паљић, на старту Боривоје Вељковић 
Освојен највиши врх:                                                                                    Столови 500 мнв 
Висинска разлика успона:                                     исходиште 260 мнв на 500 мнв = 240 мнв 
Висинска разлика силаска са врха:                                         500 мнв, на 260 мнв = 240мнв 
Препешачено Км:                                                                                                                10км 
Број учесника на акцији: 30,                             Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 3 
 

Опис акције: Освануло је суморно 
магловито јутро. На тераси планинарског 
дома под Главицом, ПД „Занатлија“ Нови 
Сад, окупљају се учесници.  

Преко ФБ профила објављена је 
информација да је због пандемије Корона 
вирусом КОВИД 19 обавеза домаћина и 
учесника да се придржавају мера 
безбедности  препоручених од стране 
Кризног штаба Србије: Да група не сме да 
буде већа од 30 особа, да треба да се 
носе маске на лицу како у затвореном 
тако и на орвореном простору, ако не 
може да се обезбеди дистанца већа од 
1,5м међу учесницима.  

 

  
 

Билоо нас је око 30. Највећи одзив учесника био је из ПСД „Железничар“ Нови Сад. 
Миленко Павловић, домаћин у Дому поздравио је присутне и захвалио им се што су се 
одазвали позиву да учествују на овој традиционалној акцији. 
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Миливој Киждобрански је обавестио учеснике да је 

Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“ позвао 
планинаре да им се придруже на пошумљавању Фрушке горе 
које је заказано за недељу 21.11.2020. План је да се на овој 
акцији у више наврата засади 60.000 садница на одређеним 
локалитетима.  

Боривоје Вељковић је упознао присутне да се ове 
године у новембру навршава годину дана од како се упокоио 
Рубен Дајч. Био је члан ПД „Занатлија“ Нови Сад и начелник 
Друштва у једном мандату. Аниматор нових чланова и 
заљубљеник у Фрушку гору. Њему у смомен чланови Ротари 
клуба Нови Сад и ПСД „Поштар“ Нови Сад израдили су 
пројекат, измаркирали и уредили пешачку стазу „Рубенов 
круг“ на Фрушкој гори. Отварање стазе предвиђено је у првој 
половини новембра ове године. Овогодишњи „Занатлијски 
планинарски пут“ посвећен је и њему. 

Милојко је најавио да ће на челу колоне бити Михајло 
Лончар, изванредан познавалац пешачких стаза на Фрушкој 
гори, доајен новосадског планинарства и пожелео им сигуран 
корак.  

У колони су били и спортски водичи Планинарског савеза Србије, Катарина Паљић 
из ПСД „Поштар“и Зоран Јовановић из ПСД „Железничар“ Нови Сад. 

Ја сам их испратио. На старту сам избројао 27 учесника у колони која је напуштала 
плато испред Дома. Нисам им се придружио на стази из здравствених разлога. Остао сам 
са Домаћином у пријатном разговору док је он припремао пасуљ у оранији.  

    
 

   
После 4 сата пешачења пријао им је топао оброк када су се вратили у Дом.  

     
 

Снимили Зоран Јовановић и Боривоје Вељковић:  
Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад:  
Катарина Паљић, Љубомир Паљић и Боривоје Вељковић  
Оверава водич из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Боривоје Вељковић  
 


