
Соколске планине - Рожањ (973 мнв.) и кањон Козловац 

Недеља - 1. март 2020. 

Врх Рожањ – поглед на Медведник, Јабланик, Повлен и Бобију 

Недеља (1. март 2020.): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 6:00 сати. Улазак 

путника у Београду код „Сава центра” (ул. Владимира Поповића/савска страна) у 6:30 сати. 

Молимо све учеснике да дођу на договорено место  10-ак минута раније. Наставак 

путовања аутопутем, па преко Ваљева и Пецке до места где почиње наша стаза. Прво ћемо 

пешачити око 2 км до Римског моста, вратити се истим путем и након тога ћемо кањоном 

Козловац и старим, солидно очуваним римским/караванским путем, за 3 сата изаћи на 

Рожањ (973 мнв.), највиши врх Соколске планине. Занимљиво је да на појединим местима 

каравански пут има две траке за мимоилажење, што говори о тадашњој густини 

саобраћаја. Са врха Рожња се виде: Бобија, Повлен, Медведник, Јабланик, а преко Дрине: 

Јавор, Јахорина... 
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Након паузе на врху идемо до манастира Светог Василија Острошког, који је удаљен 

неколико стотина метара. Манастир је необичан за наше поднебље, грађен у руском стилу, 

од дрвета и изузетно је леп. 

Од манастира настављамо пешачење до локалитета Соколске колибе - којим газдује Игор 

Рабат, доктор ветерине из Пецке. У оквиру свог газдинства Игор гаји старе, домаће врсте 

животиња и ту су своје место нашли: домаћи брдски коњ, балкански магарац, виторога 

праменка, влашићка праменка, каракачанска овца (најближи сродник муфлона), 

балканска коза, крава буша, босански торњак (српски пастирски пас), а од живине ту су: 

голошијани, морке, домаће ћурке и гуске. Штала ''Арка'' (име је симболично добила по 

Нојевој барци) је уточиште за све њих. По речима власника, све су то расе на ивици 

истребљења, јер нису економски исплативе у односу на нове, продуктивне врсте. 

Међутим, ове врсте су веома важне и треба их сачувати, јер су неупоредиво отпорније на 

болести и једино би оне могле да преболе могуће епидемије модерног доба. Свакако, 

млеко и други производи од њих су здравији у односу на савремене врсте, које су 

претворене у машине за проиводњу млека, меса… 
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Након фотографисања, краћег предавања о газдинству и ручка - силазак до превоја 

Прослоп, где нас чека наш превоз.  Повратак за Панчево и Београд. 

Планинарска тура нема технички тешких детаља, а физички је средње захтевна. 

Препешачићемо око 15 км, уз 740 метара успона, за 6-7 сати, плус 4 км до Римског моста, 

уз незнатну висинску разлику и за сат времена. 

Опрема: гардероба и обућа прилагођена временским условима, камашне, рукавице, капа, 

чеона лампа... Увек понети резервну гардеробу и обућу и оставити у превозу. 

Документација: Лична карта, здравствена и планинарска књижица. 

Храна: Сопствена - из ранца. У договору са домаћинима, биће организован ручак по цени 

од 400 динара (за оне који желе) у Соколским колибама. Може се наручити и пиће по 

приступачним ценама. 

Цена: 1600 динара. У цену урачунато: превоз, путарине, храна за возача и организациони 

трошкови. Пријава је важећа уз уплату целокупног износа. 

Улазница за локалитет Соколске колибе је 100 динара по особи и плаћа се на лицу места. 

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на 

компромисе, који све подређују личном комфору, а немају 

 осећај према потребама других људи. 

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право 

измене плана у случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност 

уз придржавање Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС. 

Организатор: ПК Копаоник – Лепосавић 

Водичи: Славица Илић 0637448735 ; slavica.ilic.cosic@gmail.com и Милутин Илић 

063510503 ; milutinilic67@gmail.com 
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