


Zgodovina organiziranega mladinskega 

popotništva v Sloveniji 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Prve aktivnosti, ki 
jih lahko 

primerjamo z 
dejavnostmi 

sodobnih 
hostelskih 

organizacij segajo 
v leto 1884, ko so 

nemški študentje v 
Ljubljani ustanovili 

popotniško 
združenje 
“Carniola” 

 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Prva organizacija, 
ki so jo ustanovili 
slovenski študenti 
izhaja iz leta 1892, 
imenovala pa se je 
Ferijalno društvo 

“Sava” in 
zasledovalo iste 

cilje, kot jih 
zasledujemo še 

danes v 
Popotniškem 

združenju 
Slovenije 

 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Arhivska 
dokumentacija 

priča o tem, da je 
Ferijalno društvo 
“Sava” imelo tudi 
svojo himno, ki se 

je imenovala 
“Savanska”, njen 

avtor pa je bil 
Josip Stritar.  



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Enako, iz 
arhivskega gradiva, 
je razvidno, da je 

že v letu 1908 
obstajal tudi 

almanah.  
 

 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Priljubljenost 
tovrstnih 

organizacij je bila 
na začetku 20. 
stoletja očitno 

velika in tako se je 
leta 1904 
ustanovilo 

Akademsko 
popotniško 

društvo “Prosveta” 
s podobnimi 
smernicami. 

 

 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Podobno, kot 
danes, so tudi 

takrat imeli 
izkaznice, s 

katerimi so se 
istovetili in koristili 
ugodnosti, ki so jih 
ponudniki ponujali 
imetnikom le-teh. 

 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Po prvi svetovni 
vojni in nastanku 
najprej države, 

potem kraljevine 
SHS in na koncu 

kraljevine 
Jugoslavije, so 

slovenska 
prenočišča 

predstavljala del 
mreže mladinskih 
prenočišč skupne 
države – primer je 

katalog iz leta 
1920 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

…in katalog iz leta 
1931 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Imetniki izkaznic 
so lahko koristili 
različne popuste, 

kot na primer 50% 
popust na 
državnih 

železnicah in 
parnikih. V prilogi 
je takšno potrdilo 

iz leta 1935 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Po drugi svetovni 
vojni so bili 

slovenski hostli del 
mreže Ferijalnega 
saveza Jugoslavije, 

ki je leta 1970 
postal polnopravni 
član International 

Youth Hostel 
Federation, pred 

tem pa deloval kot 
pridružen član. 
Levo je katalog 

prenočiš iz l. 1955 



Kratka zgodovina mladinskega popotništva na slovenskem 

Po vzponih in padcih po osamosvojitvi Slovenije je do 
velikega preobrata prišlo leta 2002, ko je Popotniško 
združenje Slovenije, ki predstavlja Slovenijo v 
Hostelling International, izdelalo prve plastične HI 
izkaznice, natisnilo prvi seznam mladinskih prenočišč, 
uredilo spletno stran ter se priključilo rezervacijskemu 
on-line sistemu IBN (International booking network). 



Popotniško združenje  

Slovenije danes 



Popotniško združenje Slovenije je nevladna organizacija 
ustanovljena z namenom promocije miru in sožitja s 
potovanji in medkulturnim dialogom predvsem za mlade, 
predvsem tiste z manj priložnostmi, željne spoznavanja novih 
vrstnikov iz različnih kultur in različnih narodnosti in 
veroizpovedi, kar je pot do sveta brez sovraštva in vojn. 

Popotniško združenje Slovenije 



Naša krovna organizacija “International Youth Hostel 
Federation” ali skrajšano “Hostelling International” deluje 
od leta 1932 in združuje skoraj 4 milijone članov in 4000 
hostlov v 90 državah sveta. Hostli so tako vznamenitih krajih, 
kot v območjih, kjer se turizem v razvoju. Vsi delujejo po 
mednarodnih standardih in predstavljajo varna, čista in 
prijazna prenočišča po dostopnih cenah za mlade popotnike. 

Hostelling International 



Ob podpori in razumevanju MG in URSM na nacionalnem 
nivoju ter ŠOUM in občin lokalno in ob skrbnem delu in 
zavzetosti hostlov imamo v Sloveniji mrežo preko 40 
unikatnih in kakovostnih hostlov, ki zagotavljajo visoke 
standarde namestitve. Mreža hostlov je razpredena po vsej 
Sloveniji in tako najdemo kakovostne hostle skoraj v vsakem 
kotičku naše majhne a unikatne domovine. 

Slovenski Youth Hostli 



Predstavljajo več, kot zgolj namestitev. Poudarek je na 
trajnostnem razvoju,  kulturnih izmenjavah in doživetjih ter 
aktivnostih in projektih za mlade. V Sloveniji zaradi majhnosti 
in optimizacije mreža sestoji predvsem iz: 
• Youth Hostlov v sklopu mladinskega centra 
• Youth Hostlov, ki delujejo v sklopu Dijaškega doma  
• manjših Youth Hostlov s pridihom domačnosti  
• Youth Hostlov v sklopu hotelov 
• Youth Hostlov z dodatno turistično ponudbo  
 

Slovenski Youth Hostli 



Kvaliteto Slovenskih Hostlov priznavajo tudi tuji popotniki, ki so vedno 
navdušeni in celo presenečeni nad ponudbo Slovenskega turizma in 
Slovenskih Youth Hostlov. Pred kratkim sta nas pohvalila dva Ameriška 
kolesarja, ki sta kar v treh mesecih prekolesarila vso slovenijo. Za spletni 
časopis sta nama zaupala nekaj lepih besed o Slovenskih Hostlih:  

»Nasploh sva bila navdušena nad standardom HI Hostlov v 
Sloveniji. Osebje je bilo prijetno. Recimo Hostel Bovec, Alieti 
in Histria so majhna, družinsko vodena podjetja. Hostel 
Celje in Brežice sta obnovljena in nudita odlično možnost 
nastanitve v stilu mladinskih centrov. Kar je bilo prav tako 
fantastično poskusiti. HI je vedno znak za odlične standarde 
hostlov, kar se je izkazalo za resnično tudi skozi najino 
potovanje. Zanimivo je videti različne tipe hostlov, ki so pod 
dežnikom krovne organizacije. Veliko raznolikih možnosti 
skriva HI Slovenija.« 

Slovenski Youth Hostli 

http://www.youth-hostel.si/hostels.asp
http://www.youth-hostel.si/hostels.asp




Promocija hostlov in destinacij 



1. Promocija slovenskega turizma in mladinskih 
prenočišč za tuje popotnike  

- Spletni portal www.youth-hostel.si 
- Spletni časopis Globetrotter 
- Blog Say HI to Slovenia 
- Socialna omrežja 

 
2. Promocija tujih mladinskih prenočišč za slovenske 

in tuje popotnike 
Promocija na v spletnem časopisu Globetrotter in na 
socialnih omrežjih 

 
3. Promocija potovanja kot neformalnega izobraževanja: 

- Potovalni nasveti 
- Potopisna predavanja v sklopu učne ure mobilnosti 
- Potopisi znanih popotnikov 
- Intervjuji s popotniki in blogerji ter njihove zgodbe 

Oblike promocije 



Spletna stran Popotniškega združenja Slovenije www.youth-
hostel.si ponuja informacije o hostlih v Sloveniji z opisom 
krajev in pregled aktualnih in izvedenih projektov, možnost 
včlanitve in pristopa v prostovoljski program ter ostale 
informacije in povezave vključno z rezervacijskim sistemom. 
 
HI Alpe Adria www.hialpeadria.si ponuja informacije o 
hostlih v regiji, aktivnostih v regiji ter pester izbor potopisov 
oziroma popotniških blogov ter povezave do hostelskih 
organizacij Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije. 
 
Spletna stran Hostelling International www.hihostels.com 
Mednarodna spletna stran ponuja možnost spoznavanja hostlov in 
aktivnosti mednarodne organizacije in njenih članic. Na 
mednarodni spletni strani se lahko uporabniki seznanijo tudi s 
standardi, po katerih delujejo Youth Hostli po svetu in mnogo več. 

Spletne strani 
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http://www.youth-hostel.si/
http://www.youth-hostel.si/
http://www.youth-hostel.si/
http://www.youth-hostel.si/
http://www.hialpeadria.si/
http://www.hialpeadria.si/
http://www.hialpeadria.si/
http://www.hialpeadria.si/
http://www.hialpeadria.si/
http://www.hihostels.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.hihostels.com/


Spletni časopis Globetrotter www.globetrotter.si je 
namenjen predvsem promociji mobilnosti. Vsak mesec so 
objavljeni članki predvsem prostovoljcev in popotnikov o 
izkušnjah, ki jih lahko doživiš le na potovanjih. Gre za 
promocijo potovanja kot oblike neformalnega izobraževanja 
in priložnostnega učenja, oziroma spoznavanja novih kultur, 
krajev, vrstnikov in samega sebe.  
 
Potovanje z odprtimi očmi in veliko mero zdrave 
radovednosti je odlično orodje za pridobivanje novih znanj 
in veščin, ki bodo mladim pomagale v razvoju in pri 
ustvarjanju lastne prihodnosti in prihodnosti vrstnikov. 

Spletni časopisGlobetrotter 

http://www.globetrotter.si/
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Blog Say HI to Slovenia hislovenia.blogspot.si  
Blog Say HI to Slovenia je namenjen v prvi vrsti mladim in 
mladim po srcu, ki prihajajo v Slovenijo iz drugih držav. 
Objavljene so ugodne letalske, avtobusne in železniške 
vozovnice, predvsem pa je namenjen objavi člankov o 
slovenskih krajih in doživetjih v Sloveniji. Je izjemno in 
brezplačno orodje za TIC-e in LTO-je za privabljanje gostov v 
Slovenijo in za promocijo lastnega kraja ali regije. Blog ima 
seveda tudi povezavo na www.slovenia.info . 
 
Blog Say HI to the World hisvet.blogspot.si  
Obratno od prejšnjega bloga je ta namenjen predvsem 
slovenski mladini. Objavljena so potovanja v tujino, ugodne 
letalske vozovnice, ugodna prenočišča in drugi nasveti, ki 
mladim pomagajo pri izbiri destinacije. 
 

Blogi 
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Popotniško združenje Slovenije najdete tudi na socialnih 
omrežjih, kjer se nam lahko pridružite in nam sledite: 
 
1. Facebook »Globetrotter«: https://www.facebook.com/WebMagazineGlobetrotter    
 
2. Facebook »Popotniško združenje Slovenije«: https://www.facebook.com/popotnistvo    
 
3. Google+ "Hostelling International Slovenia": https://plus.google.com/+Youth-
hostelSi/posts    
 
4. Google+ "Say HI to the World": 
https://plus.google.com/u/0/b/105700181678623688120/+HisvetBlogspotSiworld   
 
5. Twitter: https://twitter.com/eglobetrotter   
 
6. Instagram: https://www.instagram.com/hislovenia     
 
7. Pinterest: https://www.pinterest.com/hislovenia/   

Socialna omrežja 

https://www.facebook.com/WebMagazineGlobetrotter
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Prostovoljno delo pri 

Popotniškem združenju Slovenije 



Popotniško združenje Slovenije je vodilna organizacija v 
Sloveniji za promocijo mladinske mobilnosti in potovanj kot 
oblike neformalnega izobraževanja za mlade. Ob podpori 
URSM, ŠOUM, občin in evropskih programov (v prvi vrsti 
Erasmus +) izvajamo vrsto programov, kjer so prostovoljci 
ključni za uspeh in trajnostni razvoj organizacije 

Brez mladih, predvsem prostovoljcev, si ne znamo 
predstavljati prihodnosti združenja 

 

Prostovoljno delo 



Leta 2011 smo se odločili za aktivno promocijo 
prostovoljstva predvsem iz naslednjih razlogov: 
 
• Več možnosti za mlade, predvsem tiste z manj priložnostmi, 
• Boljšo promocijo poslanstva in vrednot, 
• več aktivnosti in možnosti (predvsem Erasmus+ program), 
• hitrejši razvoj organizacije  

 

Prostovoljno delo 



Vsakemu prostovoljcu zagotavljamo izobraževalni proces za 
pridobitev in izboljšanje znanj in veščin, za prostovoljce pa  
uredimo certifikat NEFIX ali YOUTHPASS.  
 
Trudimo se, da bi prostovoljci:  

• pridobili in izboljšali znanje tujih jezikov,  
• pridobili delovne in življenjske izkušnje,  
• odkrili različne kulture in okolja,  
• postali strpnejši,  
• pridobili samozavest, izkušnje, znanja in kompetence,  
• razširili krog prijateljev ter 
• se razvili v še boljšo osebo, s pomočjo programa 
prostovoljstva na Popotniškem združenju Slovenije. 

Rezultati prostovoljnega dela 





Naša vizija za prihodnost 



• Mreža HI hostlov: Kakovostna, edinstvena, vodilna, 
• Povečanje prepoznavnosti in več članov, 
• Boljša vidnost slovenskih hostlov doma in v tujini, 
• Več skupinskih rezervacij, 
• Nadgradnja www.youth-hostel.si 
• Boljša vidnost www.globetrotter.si doma in v tujini 
• Blog Say HI to Slovenia bo eden od glavnih kanalov za 

promocijo slovenskega turizma, krajev in aktivnosti, 
• Več aktivnih mladih vključenih v delo organizacije  

 
 

Vizija in cilji za prihodnost: 




