ВОДАПАДИ ДУБРАШНИЦЕ
Полазак недеља 21. август у 6,00 часова са паркинга код солитера Skyline, између
Дринске и Сарајевске улице, у близини Мостарске петље, пожељно доћи 10 минута пре
сатнице поласка. Путујемо Ибарском магистралом, преко Лајковца и Ваљева до села
Пашне равни и Смиљевог поља и Ружића. Да би се стигло до Дубрашнице потребна је
добра обућа, пристојна кондиција и пажљив ход и није за почетнике и оне без
авантуристичког духа и претходног искуства који подразумева ход по камењу.
Предвиђено је да укупно пређемо око 14 километара са незнатном висинском разликом,
450 метара приликом успона/спуста, кроз сам кањон се пролази око 350 метара,
Дубрашница се улива у реку Трешњицу и прави величанствене водопаде у зависности
од количине воде. Повратак за Београд у вечерњим сатима.
Део подручја реке Трешњице (око 14 км) је стављено под заштиту као природно добро
од изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите као специјални резерват
природе „Клисура реке Трешњице”. Стављено је под заштиту због очувања станишта и
популације природне реткости лешинара белоглавог супа (Gyps fulvus),
геоморфолошких облика са реком и вредног етно наслеђа.
Котизација подразумева реалне трошкове организације и превоза, непрофитног је
карактера и пројектована је на бази мањег боја учесника и зависи од више параметара.
Пријава код водича – Живота Лазаревић, путем броја 064 169 99 27 позив или sms,
вибер, e-mail zilijenvozd@yahoo.com. Приликом пријаве пожељна је аконтација. У
случају одустајања, наћи замену у супротном новац се не враћа.
Помоћник водича Божидар Пурић.
Опрема: љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна
енергија.

Техничка опрема: Планинарске ципеле или обућа отпорна на воду, кабаница или
кишобран, чеона лампа, штапови, резервна пресвлака, мали ранац, довољна количина
хране.
Документа: Лична карта, здравствена књижица, планинарска књижица са плаћеном
чланарином за 2022. годину.
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-obezbednosti.pdf .
Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају
непредвиђених околности.
Нек планине одјекују

