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Sporočilo za medije         Za objavo! 
 
 

ZADEVA: Prihodnost je v kakovosti  
 

(Maribor, 30.01.2014) 
 
Popotniško združenje Slovenije (www.youth-hostel.si) je v sodelovanju z Mednarodno 
federacijo mladinskih prenočišč International Youth Hostel Federation oziroma krajše 
Hostelling International v letu 2013 izvedlo intenzivno izobraževanje vodij hostlov za 
implementacijo sistema kakovosti mladinskih prenočišč. 
 
Na izobraževanju je sodelovala kar četrtina vseh youth hostlov v Sloveniji, ki so po 
usposabljanju pričeli uvajati sistem kakovosti v svojem mladinskem prenočišču. 
Sistem kakovosti HI-Q light (www.hihostels.com/web/quality.en.htm ), ki je namenjen 
manjšim in srednje velikim hostlom, daje odgovore na vsakodnevne izzive, ki se pojavljajo v 
delovanju hostla. Gre za sistem nadzora in upravljanja delovnih procesov in nalog na način, 
da se vnaprej izločijo morebitne napake, za tiste, ki se zgodijo pa zagotovi ustrezne in jasne 
načine reševanja. 
 
Sistem HI-Q light bo tako poenostavil in optimiziral določene procese v hostlu z namenom 
uporabnikom ponuditi kar najboljšo storitev in maksimirati zadovoljstvo uporabnikov in 
zaposlenih. 
 
Prvi hostel, ki je prejel certifikat kakovosti HI-Q light je Mladinski center KRŠKO, ki s 
svojimi 24 posteljami ponuja ugodno in kakovostno namestitev v centru Krškega. 
 
V daljšem intervjuju z Mitjo Valenčičem, direktorjem Mladinskega centra Krško, Katarino 
Ceglar, vodjo hostla v okviru Mladinskega centra Krško in Petro Ivnik, vodjo recepcije, so med 
drugim povedali: 
 
"Program je zelo dober, saj vključuje prav vse naloge, ki se dnevno izvajajo v hostlu. HIQ-light 
sistem kakovosti nam je olajšal delo na več ravneh, saj imamo sedaj veliko bolj celostni 
pogled na delovanje hostla. Posledično poteka delo v hostlu bolj nemoteno, gostje pa so 
veliko bolj zadovoljni za našimi storitvami."   
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S primeru dobre prakse, kot je Youth Hostel Krško  (www.youth-hostel.si/hostels.asp?id=74) 
želimo v Popotniškem združenju Slovenije jasno izpostaviti, da je prav kakovost storitve in 
odnos do gostov in zaposlenih tisti, ki bo v prihodnosti ločil semena od plevela in počasi 
izločil "samozvane hostle", kjer je edini motiv lahek zaslužek v kratkem času, dolgoročno pa 
uničujejo ugled slovenskega turizma in s tem Slovenije kot turistične destinacije. 
 
 
 

 
Dodatne informacije:  
 
Popotniško združenje Slovenije 
Igor JURIŠIČ, predsednik  
G: 041 738 094 
E: info@youth-hostel.si  
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