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са 25/3. састанак Секретаријата Управног одбора Планинарско-смучарског савеза 

Војводине одржаног 23.3.2012. године у канцеларији  савеза. 

ПРИСУТНИ: Миодраг Јововић, Исо Планић, и Миливој Ердељан; 

 
ДНЕВНИ РЕД: 

 
1. Вештачка стена у Сомбору; 

 

Ад.1. 
 

Начелник ЖПСД  „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора Бранко Стигмуд 
обавештава нас  у писменој форми да су добили сагласност Спортског центра 
"Соко" да  вештачку стену могу поставити у њихову фискултурну салу у центру 

града. Имају и сагласност Спотрског савеза Сомбора. Направили су пројекат, 
написали пројектну документацију , Статицки прорачун и нацрт изгледа стене , 

сада нам остаје прикупљање средстава да би пројекат био реализован. За 
почетак ће то бити Боулдер- 6x4,5 метра . 

Ову информацију Вам шаљем само ради сазнања и увида у оно што радимо , 

управни одбор је на задњем састанку донео критичну одлуку у погледу нашег 
Другог Клуба у Сомбору ПАК "Целтис"-а пошто њихов председник Иван Томик, 

има неприлично понашање у круговима планинара и Ван њега, на својој задњој 
акцији је износио чињенице да Смо ми ЖПСД "Др Радивој Симоновић" преварили 
их (зајеба...) ружна реч коју је користи и украли њихов пројекат за Вештачку 

стену . За то да су они пре две или три године хтели направити стену сазнали смо 
на Јесењој Скупштини Савеза, али између нас њије дошло до сарадње. Све 

урађено на стени је наше у сарадњи са Зеленим дрветом из Београда и на основу 
савета од Исе Планића из Суботице. Изношење оваквих аргумената међу 
људством Председника ПАК"Целтис"-а сматрамо повређивањем планинарског 

кодекса планинара и рушење угледа свих чланова једног друштва , Жели мо Вам 
истаћи да је ово само информација и опомена за његово понашање међу 

планинарима , а наставком таквог понашања бићемо принуђени поднети 
дисциплинску пријаву ПС Србије ради сагледавања његових ставова у 

планинарењу .  
Секретаријат је одлучио да се укључи у реализаљцију изградње вештачке 

стене у Сомбору, јер циљ је да оба друштва пре свега сурађију, а затим што је то 

један велики пројекат и тешко је да и два друштва истрају у узградњи стене, а 
камоли једно. И наравно ту стену треба да користе сви планинари Сомбора. 

 
 
 

 

 
 


