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Sporočilo za medije         Za objavo! 
 
 
Predstavitev mladinskega popotništva v Sloveniji in svetu v Hrvaškem Saboru. 
 
Igor JURIŠIČ, predsednik Popotniškega združenja Slovenije je v sredo, 24.4.2013, na povabilo predsednika odbora za turizem 
Hrvaškega Sabora predstavil slovenske in svetovne izkušnje na področju mladinskega turizma. 

 
(Maribor, 22.04.2013) – Igor JURIŠIČ, predsednik Popotniškega združenja Slovenije bo v 
sredo, 24.4.2013 sodeloval na odprti seji Hrvaškega Sabora – odbora za turizem, kjer bo na 
povabilo Predsednika odbora g. Gorana Beusa Richembergha predstavil zgodovino, izzive 
in uspehe mladinskega popotništva in mreže Youth Hostlov na slovenskem in delovanje 
International Youth Hostel Federation (Hostelling International), kjer je Igor Jurišič od leta 
2006 deloval kot član upravnega odbora, od 49. Konference IYHF dalje (le ta je potekala v 
Mariboru julija 2012 pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije) pa je 
podpredsednik največje svetovne organizacije, ki se ukvarja z mobilnostjo mladih in 
zagotavljanjem mladinskih prenočišč že od leta 1932. 
 
Dogodek je bil namenjen predstavitvi primerov dobrih praks, in sicer v sodelovanju med 
Popotniškim združenjem Slovenije z Uradom RS za mladino, Direktoratom RS za turizem in 
internacionalizacijo, lokalnimi skupnostmi ter s predstavniškimi organizacijami mladih in med 
njimi najbolj mobilnih – študentov. 
 
V zadnjih petih letih smo ob tesnem sodelovanju med lokalnimi skupnostmi, ki so jih 
predstavljali mladinski centri, Uradom RS za mladino in Popotniškim združenjem Slovenije 
dobili kar 10 vzorno urejenih youth hostlov, ki so bili po večini financirani iz evropskih 
sredstev. Ti Youth Hostli predstavljajo visoko dodano vrednost, saj so sestavni del mladinskih 
centrov in združujejo namestitve z aktivnostjo mladih v lokalnem okolju. 
 
»Želim si, da bi s primeri dobre prakse iz Slovenije in desetletnimi izkušnjami lahko pomagali 
hrvaškim kolegom po vstopu v EU« je povedal Igor JURIŠIČ, predsednik Popotniškega 
združenja Slovenije in podpredsednik Hostelling International 

 

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