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Активности ПД ''Гласинац'' за 2016.годину биће усмјерене у више праваца, а то су радни излети
и акције, излети рекреативног типа и рад на омасовљавању и промоцији Друштва.
Кад је ријеч о радним активностима имамо у плану следеће:
- наставак унутрашњих радова – планинарска колиба на Романији, те послови везани на
изградњи планинарског дома на Романији. Изградња дома у великој мјери зависиће од
финансијских средстава Друштва и помоћи општинских власти и фирми које су и досад биле
носилац изградње овог објекта
- маркирање нових стаза и обнављање већ постојећих маркација и израда и постављање
путоказних табли на тим стазама
- учешће у прољећној акцији уређења града
- чишћење и уређивање планинских извора
- сарадња са ШГ ''Романија'' на чишћењу и уређивању плаца и Ловачке куће на Копиту
Што се тиче организовања излета рекреативног типа и боравка у природи планирамо да их
организујемо у три правца,а то су:
- излети на територији општине Соколац на локалитетима који су од значаја како због својих
природних љепота тако и због својих културно историјских вриједности, а то су Црвене
стијене, Орлова стијена, Црна стијена,Гавранка, Мједеник,Редушњак, Крачипоље, Новакова
пећина на Романији, Копито, Деветак, Гирска пећина,пећина под липом итд.
Поред тога планира се и организација манифестације на Романији ( планинарски слет)која би
прерасла у традиционалну и која би привлачила и планинаре из других планинарских
друштава, као и организовање камповања и дружења уз логорске ватре
- излети ван територије наше општине као што су:Требевић, Јахорина, Зеленгора, Маглић,
Волујак,
Тара,
Златибор,
Цер,
Мећавник,Андрићград
и
сл.
походи и учешћа на високогорским експедицијама у иностранству, наравно у зависности од
финансијске могућности појединачно чланова и друштва уопште.
У складу са могућностима друштво ће пратити све републиче акције предвиђене календаром
Планинарског савеза Републике Српске. Посебну пажњу морамо посветити омасовљавању
Друштва, прије свега дјецом и младима тако што ћемо у сарадњи са школама организовати
школу планинарства почетком 2016. године.
Такође, планира се радити и на промоцији Друштва тако што ћемо све наше активности
пласирати медијски, како на нашем сајту и фејсбук страници, тако и путем локалних медија са
којима имамо одличну сарадњу.
Поред тога у плану је и израда рекламних материјала и сувенира Друштва као што су мајице,

беџеви, заставице, амблеми ,мараме, наљепнице и слично.
С поштовањем!
УПРАВНИ ОДБОР
ПД „ГЛАСИНАЦ“

