
 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈE, PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE 

Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, telefoni: 011-3343 -103, faks: 011-3231-374 

 e-mail:   sluzbavodica@gmail.com 

 

СЛУЖБА ВОДИЧА 

 

Водич:    Марија Марковић Година:      2021.   

Бр. извештаја: 12 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА – АКЦИЈЕ 

Планина: Повлен 

Назив акције: Републичка акција, Повленски 

врхови  

Датум и време: 

Поласка:  24.07.2021.г. у 06:30 ч 

Повратка: 24.07.2020.г. у 19:00 ч

  

Максимална достигнута висина  1346 мнв 

Укупна висинска разлика на успону 200 мнв 

Укупна висинска разлика при спуштању 200 мнв 

Укупни пређени пут пешке  16 км 

Број учесника 3 

УКУПАН БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ АКЦИЈА У ТОКУ ГОДИНЕ:                                            

Фотографије:  Име, презиме, телефон за контакт, интернет адреса              

Марија Марковић, 0644242254,  marija.nightelf@gmail.com 

КРАТАК ОПИС ТУРЕ 

 

Планинарска акција – Успон на Повленске врхове, одржана је у организацији 

чланова ПД ''Повлен'' 24.07.2021. године. Планинарска акција вођена је од стране водича 

Марије Марковић (МБ611). Вођена је дужа стаза под називом ''4 извора''.  

Полазак је организован из Београда у 06:30 ч одакле смо једним возилом дошли до 

планинарског дома на Повлену, преко Ваљева. Почетак стазе је кретао од планинарског 

дома на Повлену, где се маркираном стазом улази одмах у шумску стазу. Стаза је уска 

планинарска стаза која води кроз букову и мешовиту шуму, преко пропланака до видиковца 

са стенама, а након тога планинским путем поред извора воде и планинске црквице. Стаза 

је умерено стрма, средње тешке категорије. Око 14,00 часова смо стигли на врх Мали 

Повлен, где смо након кратке паузе наставили кружном стазом кроз шуму низбрдо до 

планинарског дома, успут точећи воду на још једном извору.  

По повратку са стазе, посетили смо локалну кафану на магистралном путу из правца 

Седлара у близини Ваљева, након чега смо магистралом наставили ка кућама. Акција је 

званично завршена у 19,00 часова, када су сви учесници стигли на место поласка.  

Укупно је било 3 учесника акције под мојим вођењем на овој стази (1 аутомобил). 

Временски услови су били доста топлији од пожељних, али свакако без ветра и 

падавина. 

mailto:sluzbavodica@gmail.com


На стази није примећено недисциплиновано понашање учесника. Такође, није било 

непредвиђених околности и повреда у току акције.  

 

 

(Прилог: мапа стазе.) 

Напомена: Извештај попуњава водич у три примерка.  

                    Један задржава за себе, други предаје Клубу а трећи шаље Служби водича ПСС. 

 

Оверава Клуб Потпис водича         Матични број 

       
  МБ 611 

 


