
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

28. 2. 2021. 

Sklopina 
 

Krajem veljače, u jeku prave zime pogotovo na Velebitu, posjetit 
ćemo južni dio srednjeg Velebita. Na tom dijelu Velebit je razmjerno 
uzak i nizak, no to ne umanjuje njegovu atraktivnost jer se s većine 
vrhova istovremeno vidi i more i Lika.  
 
Plan izleta: Polazak na izlet je u nedjelju 28. veljače u 7 sati iz 
Pierottijeve ulice osobnim vozilima. Vozimo se do zaselka Jadovno  
(zapadno od Gospića) uz jednu pauzu. Nakon kraće pripreme 
krećemo planinariti. Put nas vodi najprije makadamom, a kasnije 
klasičnom planinarskom stazom do našeg prvog vrha Oštri Kozjak (1168 m). Vrh je prekrasan 
vidikovac na dio Velebita od Sadikovca preko Visočice sve do Svetog Brda. Također je zanimljiv po 
svojem oštrom obliku kojeg ćemo dobro vidjeti kasnije s Metle (1288 m). Da spomenute Metle ćemo 
doći grebenom na kojem se nalaze još dva vrha. Prvo Sklopina (1272 m), a potom Metlačko razvršje 
(1236 m). S Metle ćemo nastaviti u pravcu sjeverozapada do planinarske kuće Sveti Josip (1124 m). 
Možda posjetimo koji vrh u blizini pl. kuće što će ovisiti o raspoloženju sudionika i ostatku dnevne 
svjetlosti. Povratak u dolinu je istim putem do Metle te direktno u Jadovno. 
  
Oprema: višeslojna odjeća, gojzerice, zaštita od kiše/snijega/vjetra, kapa, rukavice, baterijska    
svjetiljka, rezervna odjeća 
Hrana i voda: iz ruksaka 
Troškovi: cijena prijevoza 100 - 110 kn po osobi (4 osobe u autu)   
Zahtjevnost: 5 do 6 sati hoda, kondicijski srednje zahtjevno 
 
Možete sudjelovati na izletu i ako nemate osobno vozilo. Organizirati ćemo mjesto za vas. 
 
Zbog trenutne epidemiološke situacije broj sudionika izleta je ograničen. Maksimalan broj sudionika 
je 25. Svi sudionici izleta moraju se pridržavati epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne 
zaštite RH. Prijave za izlet su obvezne. 
 
Ako imate pitanja ili se želite prijaviti za izlet slobodno se javite na 092 1375 804 ili na 
vjekoslavhabulinec@gmail.com  Habulinec Vjekoslavu. 


