
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

9. - 10. 4. 2022. 

Vinište 
Kolovratske stijene (1090 m) pružaju se južno od skupine Samarskih i Bijelih stijena, kao 
osamljen greben na rubu Velike Kapele, tamo gdje se njezini obronci počinju spuštati prema 
moru. Vršni greben dugačak oko 1 km, a sastoji se od dva kamenita vrha (zapadni 1099 m i 
istočni 1090 m) koja izviru iz šume. Puno posjećeniji istočni vrh izrazita je stijena visoka 15 m 
s koje se pružaju lijepi vidici na Dulibu, a preko nje na Veliku Javornicu. 

Vinište je danas pusto selo s dvije sačuvane 
kuće. U rujnu 1981. g. umrla je 
sedamdesetšestogodišnja Anka Komadina, 
posljednji stanovnik Viništa. 
Razumijevanjem tadašnjeg SIZ-a socijalne 
zaštite Novi Vinodolski kuća u kojoj je 
živjela dana je na korištenje planinarskim 
društvima Vihor i Rade Končar (današnja 
Kapela). Do 1989. godine kuća je bila otvoreno sklonište, a te godine, u više radnih akcija, 
dograđen je dio kuće, obnovljen je krov te je uređena prizemna prostorija (drvarnica bake 
Anke). Danas je u gornjem dijelu dom s dvije prostorije, a ispred kuće je kamenom popločano 
dvorište s velikim stolom i roštiljem. Zapadno ispod kuće prema moru su lijepi terasasti 
travnjaci pogodni za kampiranje s posađenim  smokvama i trešnjama. 

 

Plan izleta: Polazak na izlet je u subotu 9. travnja u 7 sati iz Trnjanske ulice (iza KD Vatroslav 
Lisinski). Uz jedno stajanje vozimo se do Stalka, (desetak kilometara od Jasenka u smjeru 
mora) izlazimo iz busa, pripremamo se za hodanje, a višak stvari možemo ostaviti u busu koji 
ide na Vinište. Put nas vodi kroz šume i preko livada Kapele, ličke gore zelene sve do mora. 

Prvo dolazimo do pl. skloništa Duliba gdje ćemo se 
malo okrijepiti prije uspona na Kolovratske stijene. 
Na vrhu ćemo uživati u pogledima sve do Velebita. 
Do Viništa nastavljamo jednim duljim silaskom niz 
planinu koji ćemo presjeći s jednim kraćim 
usponom izlazeći iz Kolovratskog polja do 
prijevoja između vrhova Kolevrat i Suhi vrh. Na 
Viništu će nas dočekati domaćini, okrijepa i 
dogovorena hrana. Na putu ćemo biti 8 do  10 sati 
što ovisi o tempu hoda i vremenima pojedinih 
odmora. 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

U nedjelju buđenje, doručak i u 9 sati silazak u Kelnovicu. Nakon bliskog uživanja u moru i 
još pokoje kave ili što već, ukrcavamo se u autobus i vozimo do Vagabundine kolibe. Izlazimo 
iz busa i spremamo se za hodanje. Planiran je uspon na Zagradski vrh (1187 m) ili Strilež (1382 
m) ovisno o umoru sudionika. Nakon povratka u kolibu hranjenje i odmor. Planirani povratak 
u Zagreb je oko 21 sat.  
 
Hrana i voda: Subota, po putu iz ruksaka, večera će nas dočekati. Nedjelja, doručak iz 
ruksaka, ručak iz ruksaka . U subotu ponijeti dovoljno vode (oko 3 litre). 

Na Viništu spavamo u šatorima. 

Oprema: slojevita odjeća, zaštita od kiše i vjetra, baterijska svjetiljka,  šator i vreća za spavanje 
(tko ima), štapovi 

Cijene: 200 kuna prijevoz; noćenje u šatoru 15 kuna 

Prijave za izlet i informacije:  
Vjekoslav Habulinec, 092 137 5804 ili vjekoslav.habulinec@gmail.com  

 
 
 


