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VINIŠTE za Gospu –spomenak  

na našeg velikog prijatelja Mladena! 
Velika Gospa, srijeda, 15. kolovoza 2018. g. 

U ljetno doba kad se intenzivno planinari, često kao početak ili završetak planinarske ture 

Kapelskim planinarskim putem (najatraktivnijom obilaznicom hrvatskih planina!), birali 

smo kuću na Viništu. Možete ju i dalje posjetiti (koristiti za noćenje) na polasku ili 

povratku s Velebita, a možete si ju odabrati kao mjesto gdje ćete provesti ugodne trenutke 

planinarskog ljetovanja. 

Dragi prijatelji i članovi HPD “Kapele”, pozivamo vas da se kao i svake godine 

sretnemo za Veliku Gospu u kući na Viništu. Ţelimo da se tako podsjetimo na našeg 

dragog nedavno preminulog Mladena Rogošića, čije nas je nasmijano lice i 

otvoreno srce dočekivalo svake godine! Nismo ništa brinuli, bilo od kuda, VIDIMO SE, 

NA VINIŠTU JE MLADEN, a to je značilo toplinu, društvo, pjesmu i rješenje problema. 

Javite se u Društvo kako bi u dogovoru s dežurnim mogli opskrbiti kuću, dogovoriti 

spavanje ili kampiranje, opskrbu s obale i sve drugo što nam pruža kuća i njezino dvorište! 

               

Iz Dnevnika KPPa, Z.Gomzija: „VINIŠTE (KT–9) Danas je to pusto selo s dvije sačuvane kuće. U rujnu 1981. 

g. umrla je 76-godišnja Anka Komadina, posljednji stanovnik Viništa. Razumijevanjem tadašnjeg SIZ-a socijalne 

zaštite Novi Vinodolski, kuća u kojoj je živjela pokojna Anka Komadina dana je na korištenje društvima HPD 

„Vihor“ i HPD „Kapela“. Do 1989. g. kuća je bila otvoreno sklonište. Te godine, u više radnih akcija, dograđen je 

dio kuće, obnovljen krov te uređena prizemna prostorija, ranije drvarnica bake Anke. Danas je u gornjem dijelu 

dom s dvije prostorije. U prvoj je prostoriji kuhinja, koja služi i kao dnevni boravak, dok su u odvojenoj, manjoj 

prostoriji smješteni skupni ležajevi za 16 osoba. U domu se nalazi peć i sav nužan pribor. Rasvjeta je izvedena 

pomoću fotonaponskog modula i baterija. Ispred kuće je lijepo dvorište popločano kamenom, s ugrađenim stolom i 

velikim roštiljem. U prizemnom dijelu kuće uređeno je sklonište, stalno otvoreno, sa sedam ležajeva i peći. U njemu 

se nalazi i žig KT–9. Zapadno pored kuće, prema moru, lijepe su livade s posađenim smokvama i višnjama. 

Pogodno je za kampiranje. Ispred ulaza u sklonište smještena je lijepo obzidana cisterna, izgrađena 1856 g., a 

obnovljena marom članova društava 1990. g. Domom i skloništem upravlja Odbor KPP-a. Boravak u domu moguć 

je uz najavu. 


