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Планинари „Железничара" први у Србији 
 

Планинарско смучарски клуб „Железничар" Краљево наставља низ успешно 
завршених година - прво место на републичким планинарским акцијама и пехар за 
2019. годину опет је у рукама чланова овог клуба. Пехар им је додељен на 
Скупштини Планинарског савеза Србије одржаној у Аранђеловцу 7. марта ове 
године. 

На конференцији за новинаре, организованој тим поводом, Планинарско 
смучарски клуб „Железничар" Краљево представио је свој рад. 

У име града Краљева заменик градоначелника Вукман Ракочевић 
поздравио је присутне и честитао Планинарско смучарском 
клубу „Железничар" Kраљево  на постигнутом успеху. 

„Знам да је њихов рад озбиљан, да имају пуно планова и да на најбољи 
могући начин презентују град Краљево где год се појаве. Њихова улога је пре 
свега у промоцији и неговању здравих стилова живота. Веома сам поносан што је 
наш клуб опет био најбољи у Србији, што клуб постаје све бројнији, што се добро 
дружите и јако је значајно што овим чином име Краљева се проноси даље“, 
истакао је Ракочевић, па додао да је значајно што наши људи, учествовањем у 
оваквим манифестацијама, обилазе друга места, али и да људи из других крајева 
долазе у наш град. 

Како је истакао председник Планинарско смучарског клуба „Железничар“ 
Краљево Драган Јовановић до првог места на републичким планинарским 
акцијама и пехара за 2019. годину, планинари овог успешног краљевачког клуба су 
дошли учествујући у планинарским манифестацијама и прелазећи трасе: Ртањ, 
Сува планина – Трем, Гледићке планине, Фрушка гора, Столови, Тупижница, Дани 
планинара (Косјерић), Гледићка трансверзала, Повлен, Каблар, Дан пешачења у 
Србији, Рајац, Јастребац, Стазама колубарске битке (Лајковац). 

У овим  акцијама је учествовало 700 чланова клуба, док је на свим 
републичким планинарским акцијама учествовало око 30.000 чланова из 176 
регистрованих планинарских клубова у Србији.   

„Овај пехар је велика сатисфакција и ово је шести пут како смо први у 
Србији. На Републичким акцијама борили смо се по броју учесника и броју акција у 
којој учествују клубови. Ове године имамо част и привилегију да будемо 
организатори Дана планинара који ће се одржати од 12. до 14. јуна 2020. године 
на Рудну. Захваљујем се Планинарском савезу Србије, што су нам указали 
поверење да од 180 клубова, колико је регистровано, ми будемо организатори.  
Дани планинара ће бити добра промоција Рудна, рудњанског краја, као и планине 
Радочело, ту ће бити и нове дисциплине оријентација, оријентирин, планинско 
трчање“, изјавио је Јовановић, па се похвалио да од почетка године клуб већ има 
тридесет нових чланова, као и да сваког викенда имају акције и обилазе пределе 
по околини Краљева.  

Планинарско смучарски клуб „Железничар" Kраљево је основан 
1976. године. У претходној години је бројао 330 чланова, што га је позиционирало 
на пето место по чланству у Планинарском савезу Србије. Клуб је освојио прво 
место на републичким планинарским акцијама и 2010, 2015, 2016, 2017. и 2018. 



године. У 2011. години је освојио седмо место, 2014. шесто. За 2011. годину 
Заједница железничарских спортских клубова Србије је Планинарско смучарском 
клубу „Железничар" Kраљево доделила диплому за изузетне резултате 
постигнуте у спорту и развијању планинарства. За 2012. годину клуб 
је добио Повељу капетан Миша Анастасијевић. 
 
 
 
  
 


