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15.02.ЈУХОР. Полазак из Скерлићеве у 6.30 
часова. Преко Параћина даље одлазак до села 
Својнова на источном подножју планине Јухора. 
Тура ЈУХОР. Из села Својнова/160м/ идемо 
шумским путем који води преко Минине косе  до 
превоја између Малог и Великог Ветрена. Излазак 
на      В.Ветрен /775м/ па силазак другом стазом 
преко Говеђе косе и Својиновачког брда у село 
одакле смо кренули. Дужина туре је око 10км, успон 660м. 

По завршетку туре одлазак за Луковску бању где ћемо коначити две ноћи. 
Јухор (775m) је планина која се налази између 
В.Мораве на истоку и Левча на западу, Темнића на 
југу и Белице на северу. Пружа се у правцу север-
југ. Спада у родопске планине. Назив Јухора је 
словенског порекла. Његов корен је прасловенска 
реч јухо, што значи јавити, јављати. 
 

16.02.ТРЕСКА /Јужни Копаоник/-Штавска Треска 
(1.439 м), је огранак Копаоника, на северу од села 
Штаве. Она се издиже између Штавске реке на 
југу, Блажевске реке на западу и Топлице на 
северу. Треска представља најбољи видиковац у 
читавој Топлици. У непосредној близини врха се 
налазе  неистражени пећинска црква, остаци неке 
грађевине и камени крстови. 
Из Луковеке бање полазак у 8 сати и одлазак до 
села Штаве одакле крећемо на стеновити врх Треске. 
Тура ТРЕСКА. Из села Штаве /834м/, од старе цркве крећемо на успон и прво идемо 
преко засеока Жељаве одакле излазимо на превој. Даље преко брда В.Скороња 
долазимо до подножја Треске. Излазимо на јужни стеновити гдебен који се пружа 
правцем свер-југ и њиме долазимо до највише коте, Треска/1439м/. Са врха силазак 
источном страном врха на превој. Даље прелазимо преко два узвишења; Широка 
страна/1245м/ и Жељавца/1340м/, након чега следи главни силазак у Луковску 
бању/680м/.  Дужина туре је око 12км, успон 880м. 

-Црква Светог Мине  налази се у центру села 
Штава, на сеоском гробљу. По народном 
веровању, преци садашњих становника пренели 
су при досељавању своју славу Светог Мину и 
саградили цркву за владавине краља Милутина. 
Црква светог Мине (у народу позната и као 
Мркшина црква). Турци су порушили цркву у првом 
налету после Косовске битке, која је обновљена 
37 година после боја на Косову, али су је Турци 

поново порушили. 
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-Луковска бања се налази на југу Србије, на 
источним падинама Koпаоника (на надморској 
висини од 681 м). Географски положај Луковске 
бање, значајна надморска висина и атрактивна 
природа, чине је добрим климатским лечилиштем 
погодним за одмор, рекреацију и  опоравак.  По 
броју извора термоминералних вода 
температуре 56-690

C и њиховој издашности (100 
литара у секунди), спада у ред најбогатијих у 
земљи. 

17.02. ПОЖАР-/Лепа Гора/, је планина висине 
1196 м,  простире се између Копаоника на западу, 
Јастребца на североистоку и реке Топлице на 
југоистоку. На топографским  картама   шире 
подручје ове родопске планине  користи се назив 
Пожар док се само централни највиши део назива 
Лепа Гора. 
Полазак из Луковске бање у 8 сати  и преко 
Куршумлије одлазак до села Гргуре на источном подножју  планине из кога ћемо 
кренути на успон. 
Тура ПОЖАР. Из села Гргуре /480м/, од цркве крећемо уз долину Гргурске реке која 
се у горњем току зове Голичка река. Из горњег тока реке шумским путем излазимо на 
превој источно од главног врха и на крају успон на врх Пожар/1163м/, највишу коту 
планине. Силазак другом стазом преко коте Кукулић/1045м/ и даље јежним падинама 
Црне чука  у село Горњу Рашицу где завршавамо туру. Дужина туре је око 16км, 
успон 850м. 

-Село Гргуре. У близини села налазе се остаци 
цркве Светог Пантелејмона. Недалеко од цркве 
налазило се и средњовековно утврђење, чији су 
бедеми до недавно били видљиви, због чега се 
може претпоставити да је црква припадала 
урбанистичком комплексу утврђења и да је 
настала или у византијско доба или у периоду 
српске средњовековне државе. Близу цркве се 
налази и једно заветно дрво, за које се верује да има божанске моћи, па га локално 
становништво поштује и чува од скрнављења. На сеоском гробљу у порти цркве 
Светог Јована, сахрањен је Коста Војиновић, вођа топличког устанка. 

По завршетку туре повратак преко села Трбуње у Блаце и даље преко Разбојне и 
Крушевца за Београд где стижемо до 22 сата. 

-Пошто је акција предвиђена за зимски период треба понети топлу одећу, 
обућу, камашне и осталу опрему за зимски период. 
-Такође, понети планинарску књижицу са плаћеном чланарином за текућу 
годину. 

-Трошкови обухватају: Превоз минибусом и два преноћишта у приватном 
смештају  у Луковској бањи. 
-Укупни трошкови: 5.500 дин-/20/ или 6000дин-/17/. Пријава уз аконтацију од 
2.500 динара. 
-Ко жели купање у базенима са бањском водом нека понесе купаћи костим. 
Цена за целодневно коришћење базена износи 700дин. 

Вођа акције Верољуб Ковачевић, МБ 456. тел. 064/225 99 41 
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