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Gluhi strežejo v planinskih kočah 
~vseslovenska prostovoljska akcija~ 

Delovna skupina »Gluhi strežejo v planinskih kočah« pripravlja drugo vseslovensko prostovoljsko akcijo. Lani je akcija 

prejela slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS in bila ocenjena kot edinstveni način samozavestnega 

vključevanja gluhih in naglušnih v aktivno družbeno in poklicno življenje. Gluhim in naglušnim ter ostalim prostovoljcem 

omogočamo priložnost, da strežejo, animirajo programe v hribih in gora, sočasno pa postrežemo obiskovalce, pohodnike, 

kolesarje s srčnimi pristopi, kjer se vzpostavi pristen stik preko slovenskega znakovnega jezika. Spodbujamo h gibanju do 

planinskih koč, ki je potrebno za zdrav duh v zdravem telesu prav tako k vzpostavljanju stikov na sami lokaciji s prostovoljci 

akcije. Akcija je namenjena vsem invalidom in osebam s posebnimi potrebami kakor vsem ne-invalidom. 

S sloganom »Bodimo inkluzivni« bomo akcijo izvedli od maja do septembra 2019 v 15 kočah: 

Več o akciji najdete na: www.pzs.si in www.pin-opp.pzs.si 

Akcijo bo tudi spremljal poseben dogodek in sicer akcija slepih in slabovidnih »Stopiva skupaj, osvojiva vrh«, kjer jim 
bodo tudi gluhi in naglušni stregli. 

Vabimo vas, da se nam pridružite v teh kočah kot obiskovalci, planinci, kolesarji. Razveselili se bomo tudi prijav 
prostovoljcev, ki želijo pridobiti nove izkušnje in z nami doživeti planinsko pustolovščino v slovenskem znakovnem jeziku. 

Vodja delovne skupine GSPK 
Maja KUZMA 

Datum akcije Planinske koče Dostopnost 

11. – 12. maj Koča na Planini nad Vrhniko peš, kolo, avto 

22. – 23. junij Planinski dom na Zelenici peš, kolo 

29. – 30. junij Planinski dom na Boču peš, kolo, avto 

Planinski dom na Uštah-Žerenku peš, kolo, avto 

Planinski dom pri  Gospodični na Gorjancih peš, kolo, avto 

6. – 7. julij Planinski dom Tamar peš, kolo 

Frischaufov dom na Okrešlju peš 

Pogačnikov dom na Kriških podih peš 

3. – 4. avgust Triglavski dom na Kredarici peš 

Ruška koča peš, kolo, avto 

Valvasorjev dom pod Stolom peš, kolo, avto 

7. – 8. september Kamniška koča na Kamniškem sedlu peš 

Planinski dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini peš, kolo 

Tumova koča na Slavniku peš, kolo 

14. – 15. september Planinski dom na Mrzlici (ZAKLJUČEK AKCIJE) peš, kolo, avto 

Datum akcije Planinske koče Dostopnost 

22. junij Planinski dom na Zelenici peš, kolo 

Planinski dom na Boču peš, kolo, avto 

23. junij Planinski dom pri  Gospodični na Gorjancih peš, kolo, avto 

Koča Antona Bavčerja na Čavnu peš, kolo, avto 

VABILO ZA DRUŠTVA, 

NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Kliknite na izbrano planinsko 
kočo in pojavila se vam bo 
povezava do planinske koče,
kjer prejmete več informacij
o dostopu do koče.

Vabilo k akciji
v slovenskem 
znakovnem jeziku
in slovenskimi podnapisi
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