
 

 

 

ЖЕЉИН 1785м 

Напомена за ову акцију потребна је добра кондиција, активан ход  

Полазак недеља 19. септембар у 5,30 часова са паркинга на почетку Сарајевске улице 

паркинг код Мостарске петље, пожељно доћи 15 минута пре поласка. Путујемо 

Ибарском магистралом преко Лазаревца, Љига, Чачка, Краљева и Врњачке Бање до 

села Митрово поље подно Гоча. Стаза почиње код села Рогавчина и реке Врануше, није 

технички захтевна, али јесте кондиционо. Укупна дужина око 28 км а висинска 

разлика 1250м приликом успона и 1000м приликом спуста. Повратак у вечерњим 

сатима за Београд 

Цена акције 2500 динара (аконтацијом од 1500 динара обезбеђујете место и сигуран 

полазак). 

Опрема, љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна 

енергија. Одећа и обућа прилагођена годишњем добу. Ношење заштитних маски током 

превоза обавезно. 

Организатор, водич и наратор Живота Лазаревић, помоћник водича Урош Костић, 

пријава путем броја 064 169 99 27 позив или sms, вибер на или на e-mail 

zilijenvozd@yahoo.com, или на састанку клуба Авала понедељком од 19,00 часова, 

Мурска 14/I спрат у непосредној близини зграде градске општине Вождовац, уз 

претходни договор са водичем. Приликом пријаве пожељна је аконтација. У случају 

одустајања, наћи замену у супротном новац се не враћа.  

Техничка Опрема: Планинарске ципеле, кабаница, чеона лампа, штапови, резервна 

пресвлака, заштита од сунца, довољна количина течности и хране. 
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Учесници акције планинаре на сопствену одговорност, уз дужно придржавање 

Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности 

Планинарског Савеза Србије:http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-o-

bezbednosti.pdf .   

Напомињемо да према Закону о туризму (члан 86. став 4) за путовање није обезбеђена 

заштита у погледу гаранција путовања. 

Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају 

непредвиђених околности. 

 

Жељин је планина у централној Србији између доњег Ибра и планина Копаоник, Гоч и 

Столови. Спада у групу Копаоничких планина. Развође је изворишног дела реке 

Расине, притоке Западне Мораве и река Јошанице и Гокчанице, притока Ибра. Жељин 

са истоименим највишим врхом 1785 м издиже се са западне стране Александровачке 

жупе штитећи од ветрова читаво жупско виногорје. Жељин је планина препознатљива 

по своја два врха, северном Рогавска чука  (1785 највиши врх) и јужном који је нешто 

нижи Плочка чука. На Жељину још је жива легенда о „Али-змају” заштитнику овог 

краја. 
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