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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЗА 2015.ГОДИНУ
2015.година може се оцијенити веома успјешна јер су реализоване планиране активности.
Приоритетан циљ који се ставио пред Управу Друштва је изградња планинарске колибе на
Романији. Колиба је изграђена углавном радним акцијама планинара и то уз подршку спонзора и
донатора. Oбјекат димензија 6*4 м на располагању је свим љубитељима природе и планинарства и
може да угости до 20 так планинара.
У знак захвалности на подршци и помоћи приликом изградње колибе додјељене су
захвалнице: ОПШТИНИ СОКОЛАЦ, ГРАДУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО, ЈПШ "ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ " а.д. СОКОЛАЦ, ШГ "РОМАНИЈА "СОКОЛАЦ,ДОО,"ЖАРСОН"СОКОЛАЦ,ДОО
"ПОДРОМАНИЈА "СОКОЛАЦ ДОО "КРЕМ КОМЕРЦ "СОКОЛАЦ, ДОО "ЧАЈЕВИЋ КОМЕРЦ"
СОКОЛАЦ,
ДОО"ДОЛОВИ"СОКОЛАЦ,ДОО
"ОНОГОШТ"СОКОЛАЦ
ДОО"
РАВНА
РОМАНИЈА" СОКОЛАЦ.
У току 2015. године када су у питању активности везане за изградњу планинарског дома
урађен је пројекат дома и спроведене активности на добијању локацијских услова.
Гости друштва били су планинари из РС и Србије ( почетком маја Романију су посјетили
чланови Планинарских клубова “Врбица“ из Велике Плане и „Поштара“из Београда). Уредник и
водитељ кулинарске емисије „Гастрономад“ Ненад Гладић у јуну је посјетио Романију и на
најславнијој коти на Црвеним стијенама справљана су романијска јела.
Током 2015. године остварена је сарадња са међународном организацијом World Vision у
мају је реализована је донација планинарске опреме ( планинарских торби и панталона и
камперских столица, укупна вриједност 5.000,00 КМ ), а у октобру пружена је подршка при
организацији такмичења у планинарској орјентацији на Романији у износу од 350,00 КМ ( подршка
у роби)
Поред активности на изградњи колибе у 2015 години организовало је низ других акција.
Учешће у прољећној акцији уређења града, маркација планинарских стаза на Романији.
Чланови друштва узимали су учешће и пружили подршку у оквиру организације прве ултра
трке Јахорина 2015.године. У појединачним акцијама наших чланова остварени су такође значајни
резултати.Члан друштва Мирослав Дивчић узео је учешће на традиционалном успону на Требевић.
Осам чланова друштва походили су Маглић. Вера Мијатовић и Новак Шобић освојили су највише
врхове Балкана (Мусала и Вихрен). Заједнички излети и добра сарадња остварена је са
Планинарско еколошком друштвом „Височник“ Хан Пијесак.
У планинарској колиби на Романији по традицији прослављена је и крсна слава
Митровдан.
У децембру 2015. године, испред друштва потписана је приступница Локалној акционој
групи „Деветак“, представници друштва узели су учешће у оквиру радне групе за туризам која
дјелује при ЛАГ „Деветак“.Пројектни позиви везани за планинарство увршетени су у акциони
план ове организације за 2016. годину.
Настављена је добра сарадња са локалним средствима информисања која у доброј мјери
учествују у медијској промоцији Друштвa.

Чланови друштва учествовали су и у систему такмичења, а преглед наступа дајемо
у прилогу:
Годишњим планом за 2015. годину, Планинарски савез Републике Српске
предвидио је такмичење планинара у планинарској оријентацији кроз Лигу Републике
Српске. Као и претходних година Лига се одржавала на различитим планинарским
локацијама у Републици Српској, гдје су носиоци такмичења била планинарска друштва

из мјеста одржавања такмичења и Комисија за планинарску оријентацију ПС РС. Лига је у
2015 години предивђала такмичење у четири такмичарска кола. Учеше у Лиги узели су и
такмичари из ПД ,,Гласинац'' Соколац, како мушка, тако и женска екипа. Такмичарске
екипе броје по три члана и исте се такмиче на стазама које су уцртане на топографским
картама размјере 1:25 000. Побједник је она екипа која за најкраће вријеме пронађе
највише контролних тачака.
Прво коло Лиге одржано је у мјесецу мају на јужним падинама горе Романије у
организацији ПД ,,Романија'' Пале , на теренима око планинарског дома у Стајни.
Такмичари ПД ,,Гласинац,, су заузели прво мјесто (дјевојке) и треће мјесто (мушкарци) од
укупно седам екипа.
Друго коло Лиге одржано је у мјесецу јулу на теренима око планинарског дома Ардолине
Мале у организацији ПД,, Чичак'' из Челинца код Бања Луке.На овом такмичењу
учествовала је женска екипа ПД,, Гласинац'' и зузела треће мјесто од укупно шест екипа.
Треће коло одржано је 16.08.2015. године на планинској висоравни Борике код Рогатице у
организацији ПД,,Сјемећ'' Рогатица. Обје екипе ПД,, Гласинца'' узеле су учешће и заузеле
друго мјесто (женска екипа) и четврто мјесто (мушка екипа) од укупно девет екипа које
су се такмичиле.
Четврто, одлучујуће коло за коначан пласман, одржано је 18.10.2015. године на теренима
Равне Романије у организацији ПД,,Гласинац'' Соколац. Побједник четвртог кола је мушка
екипа Гласинца, док је друго мјесто заузела женска екипа Гласинца.
Коначан пласман у Лиги за 2015. годину био је: 1. ПД,, Сјемећ'' Рогатица 13 бодова, 2.
ПД,,Чичак''Челинац 12 бодова, 3. ПД,,Гласинац''Соколац (жене) 12 бодова. Мушка екипа
је заузела пето мјесто са освојених 7 бодова.
У оквиру такмичења 4.кола Лиге одржано је и меморијално такмичење ,,СвјетланаЦеца Комленовић'' у знак сјећања на трагично преминулу такмичарку ПД ,,Гласинац''.
Побједници меморијалног такмичења били су у мушкој и женској конкуренцији
планинари Гласинца.
Почетком мјесеца јула у Пожеги (Република Србија) одржане су 52. МОСИ, на којим су
учешће узеле обје екипе Гласинца. Женска екипа је заузела шесто мјесто од девет екипа, а
мушка седмо од укупно 12 екипа.
Потребно је нагласити да су трошкове за за прва три кола такмичења у Лиги сносили
сами такмичари, док су трошкови за 4.коло и такмичење на 52. МОСИ били плаћени од
стране ПД и СД,, Гласинац''.
Овако добри резултати, а посебно резултати женске екипе, остварени су напорним радом
и тренинзима свих такмичара, током читаве године. Мушка екипа је имала слабије
резултате због неискуства појединих такмичара, а женској екипи је измакло друго мјесто
на МОСИ у Пожеги због брзоплетости и непажње, јер су ,,скинуле'' двије КТ са мушке
стазе, које су биле веома близу КТ на женској стази.
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