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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 

      120 ГОДИНА ПСС 
                      (ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ) 

 

                      Деца са родитељима на Фрушкој гори 
  

                 НА ВИДИКОВЦИМА ЛЕДИНАЧКОГ ЈЕЗЕРА 
 
Датум:...................................................................................................................... 01. 05. 2021. 
Време проведено на стази: .............................................................................................4 часа 
Планина / врхови на стази: ..................................................................................Фрушка гора 
Полазна тачка:.....................................................................................................извор Звечан 
Организатор акције:........................................................................ ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Водич:...................................................................................................... Боривоје Вељковић 
Освојен највиши врх ..............................................................Видиковци Лединачког језера 
Висинска разлика успона:.........................исходиште 212 мнв, на врх: 380 мнв = 168 мнв 
Висинска разлика силаска са врха: ......................................380 мнв, на 212 мнв = 168 мнв 
Препешачено Км: .................................................................................................................2 км  
Број учесника на акцији: 4, ...............................Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 3 
Опис акције: Фрушка гора, 01. мај 2021. године.  
Са сином Војиславом и унуцима Вуком и Михајлом одлучили смо да одемо до Лединачког 
језера, Диван, сунчан дан и свежина Фрушке горе учинили су да нам буде пријатно на 
првомајском излету.  

    
Било је много посетилаца на овом излетишту од извора "Звечан" па све до разних 
видиковаца. Сусрели смо планинаре из ПД "Фрушка гора" са водичем Шахрдадом 
Шарабијанијем који је предводио учеснике акције у обиласку видиковаца изнад литица 
напуштеног каменолома у коме се сада налази Лединачко језеро.  
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Млади планинари ПСД "Поштар" Нови Сад са татом и дедом први пут су са литица 
каменолома "Сребро" уживали у панорамском погледу на Лединачко језеро. 
Посетили смо 4 видиковца. Михајло и Вук су уживали у истраживачкој акцији којом стазом 
стћи до видиковца. Лево, десно, горе доле и ево нас литици изнад језера. Верали су се по 
стаблима и обнављали познавање биљака: коприва, бршљан, широколисна и 
оштролисна веприна (рускус), имела.... 

          
На извору "Звечан" освежили смо се и напили чисте планинске воде. После пријатног 
пешачења и уживања у природи деца су спавала у аутомобилу до Новог Сада.  
На претходним посетама Националном парку Фрушка гора посетили смо: пећину "Бели 
мајдан" код манастира Раковац, били смо на Стражилову, Поповици и пењали се по 
стенама на Орловом бојишту. Следећи пут нас деда води на ново истраживање по 
Фрушкој гори: Црвени чот, Орловац, Думбово. Идемо! 

          

Чланови ПСД „Поштар“ Нови Сад: Михајло, Вук и Боривоје Вељковић. 
Снимили: Војислав и Боривоје Вељковић. Оверава: Боривоје Вељковић,спортски водич ПСС 

                                                             


