
                          PD ZZV CELJE VABI NA 

(Monte Re – 1912 m) 

                                              V NEDELJO,  17. JULIJA  2016 OB 5.00 URI 
   

Vabimo vas na goro s krono, na skrajno severnem vrhu grebena, 

ki se strmo dviga nad vasjo Rabelj (1023 m). To je zelo strm, 

skalni osamelec z odličnim razgledom, ki deli Jezersko dolino od 

doline Mrzle vode. Ob tektonskih premikih so tu nastale bogate 

plasti rude svinca in cinka. Rudo v mali Kraljevski špici so kopali 

že v keltski in rimski dobi. 

 

Peljali se bomo proti Jesenicam, čez mejni prehod Rateče, skozi Trbiž, do kraja 

Rabelj/Cave de Predil, kjer pri zapuščeni rudniški zgradbi pričnemo naš pohod. 

 
Pot se strmo vzpenja, vendar nam družbo dela rudniška ograja in občasno se nam odprejo lepi 

razgledi na Viševo skupino, Rabelj, Rabeljsko jezero in Jerebico. Ko pridemo do zanimivo 

izdelanega rudarskega križa, smo prispeli na Malo Kraljevo špico – 1494 m. Nadaljnih 400 višinskih 

metrov nas vodi naravnost navzgor na greben razgledne gore. Ko zagledamo predvrh z možici ter 

glavni vrh s krono, smo poplačani s čudovitim razgledom – seveda ob lepem vremenu! Na vrhu si  

privoščimo daljši počitek, nato pa sestopimo po isti poti nazaj. 

Zahtevnost: Delno zahtevna označena pot. 

Čas hoje: 5 ur 

Višinska razlika: 889 m 

Oprema: Dobra planinska obutev, oblačila primerna vremenskim razmeram, pokrivala, dovolj 

tekočine, ker ob poti ni koče  tako, da je tudi hrana kar iz nahrbtnika. Obvezno je potrebno imeti s 

sabo veljaven osebni dokument za prestop meje! 

 

DRUGA SKUPINA, pa bo obiskala Parco naturale  Bi Fusine z dvema čudovitima jezeroma  

Interiore in Superiore  na višini od 900m do 985m. Sprehajali se bomo tri do štiri ure.  

Prispevek za prevoz znaša 21,00 €. 

Prosimo vas za čimprejšnje prijave zaradi organizacije prevoza. 

Za informacije in prijave sta vam na razpolago VPZS Ferk Franja in Kunej Franjo. 

Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo 

odpovedati, da to OBVEZNO STORIJO do sobote, 09.7.2016 NAJPOZNEJE DO 18.00. URE! 

 

FRANJA – 051 320 988, e-mail:franja.ferk@gmail.com in 

FRANJO - 031 706 509,   e-mail: franjokunej@gmail.com 

  

KRALJEVSKO ŠPICO 
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