
Slovenska športna zveza 
Slovensko planinsko društvo Celovec in   
Slovensko prosvetno društvo »Rož« Šentjakob 

 
 

vabijo na 

39. zimski pohod »ARIHOVA PEČ 2017« 
v spomin na padle borce pod Arihovo pečjo 

v nedeljo, 5. marca 2017 
s pričetkom ob 9.00 uri 

 

Odhod: 9.00 do 12.00 ura pri Polancu na Čemernici (Hodnina) nad Šentjakobom v Rožu 
 
Pohod: Od Polanca mimo, na dan pohoda, odprtega partizanskega bunkerja do planinske 
koče SPD Celovec na Bleščeči (1.084 m) in nazaj mimo Ressmannove lovske koče do Polanca. 
 
Pogoji: Udeležba na 39. zimskem pohodu »Arihova peč« ni omejena. Pohodniki morajo biti 
zimsko in planinsko opremljeni. Držati se morajo poti, ki je označena. Pohodniki obiščejo naj-
prej obnovljen partizanski bunker pod Arihovo pečjo (1. kontrolni žig), nato se vzpnejo na 
kočo SPD Celovec na Bleščeči (2. kontrolni žig) in se mimo Ressmannove koče (3. kontrolni 
žig) vrnejo do cilja pri Polancu najkasneje do 15.00 ure. 
 
Prijave in štartnina: Prijave na dan pohoda med 9.00 in 12.00 uro na štartu pri Polancu na 
Čemernici. Štartnina: 7,00 evrov za odrasle, za otroke in mladince 5,00 evrov. Štartnina se 
plača ob prijavi. Pohodniki prejmejo na štartu kontrolni kartonček in značko. Vsak pohodnik 
prejme po opravljenem pohodu diplomo za udeležbo, če po prihodu v cilj predloži kontrolni 
kartonček. Kdor se zimskega pohoda »Arihova peč« udeleži 5., 10., 15., 20., 25., 30., ali 35. 
prejme posebno značko.  
Iz organizacijskih in časovnih razlogov prosimo, da pohodniki, ki prihajajo s skupino, 
izpolnejo seznam udeležencev že v avtobusu in ga oddajo skupno s štartnino pri prijavi. 
Prijava je možna tudi vnaprej po elektronski pošti na office@ssz.at. Prijavno polo najdete 
na spletni strani Slovenske športne zveze – www.ssz.at 
 
Okrepčila, zdravniška služba: Vsak udeleženec prejme toplo pijačo in malico. Za zdravniško 
službo je poskrbljeno. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost. 
 
Dovoz in parkirni prostor: Iz Šentjakoba v Rožu vodi označena pot proti Podrožci/Rosenbach, 
preko vasi Leše/Lessach, Svatne/Schlatten in Hodnina/Kanin do štarta na Čemernici; za 
avtobuse priporočamo dovoz iz karavanškega predora po izvoznici za Šentjakob in nadalje v 
smeri Kot/Winkl, Hodnina/Kanin. Pot bo označena s kažipoti “Arihova peč”. Parkirišča so 
zagotovljena. 
 
Sponzorji: Posojilnica Bank, Unser Lagerhaus Šentjakob/Rož., UNIOR 
 
Udeležencem iz Slovenije, ki dospejo skozi cestni predor Karavanke, ni treba imeti oz. kupiti 
vinjete za avtocesto! 
 
Informacije o morebitni preložitvi pohoda (zaradi slabega vremena, nevarnosti plazov, itd.) 
po telefonu +43 (0)680/1332112, na spletni strani Slovenske športne zveze www.ssz.at ali 
na TV Slovenija/teletekst stran za planince. 
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