Upravni odbor Popotniškega združenja Slovenije je na svoji seji dne 15.4.2008 sprejel v prvem
branju naslednji:

Pravilnik o kategorizaciji Youth Hostlov v Sloveniji
1.

Člen

Youth Hostel (v nadaljevanju YH) je nastanitveni obrat, ki ima veljavno dovoljenje za obratovanje s
strani pristojnega organa RS ter ki izpolnjuje minimalne standarde za delovanje predpisane s strani
IYHF in ima veljavno podpisano pogodbo o sodelovanju mreži mladinskih prenočišč med YH, ZMP in
PZS Maribor.
2.

člen

PZS Maribor (ali po pooblastilu Zavod za mladinsko popotništvo) je dolžan vsak YH v Sloveniji
uvrstiti v eno izmed kategorij.
3.

Člen

YH se kategorizira glede na kvaliteto objekta in storitev v 5 kategorij, ki se označujejo z modrimi
trikotniki.
V kategorijo 1 trikotnika se uvrščajo YH ki izpolnjujejo minimalne standarde.
V kategorijo 2 trikotnikov se uvrščajo YH, ki poleg izpolnjevanje minimalnih standardov dosežejo
najmanj 5 dodatnih točk.
V kategorijo 3 trikotniki se uvrščajo YH, ki imajo najmanj 1/3 sob opremljenih s tušem ali wc-jem
ter YH s skupnimi sanitarijami, ki v povprečju ne presegajo 3 postelj po sobi.
V kategorijo 4 trikotniki se uvrščajo YH, ki imajo vse sobe opremljene s tušem in WC-je, YH, ki
imajo nad 2/3 sob opremljene s tušem in WC-jem in dosežejo najmanj 5 dodatnih točk ter YH iz
prejšnje kategorije 3 trikotnikov, ki dosežejo najmanj 10 dodatnih točk.
V kategorijo 5 trikotnikov se uvrščajo YH, ki imajo najmanj 2/3 sob opremljenih s tušem in WC-jem
in dosežejo najmanj 15 dodatnih točk ter YH, ki imajo vse sobe opremljene s tušem in WC-jem ter
dosežejo najmanj 10 dodatnih točk. Dodatne točke se opredelijo v 4. členu.
4.

Člen

YH pridobi dodatno 1 točko kategorizacije za vsako od naslednjih ugodnosti:
- pralnica parila za goste,
- brezplačno parkirno mesto,
- dostop do interneta v za to predvidenem prostoru,
- brezžični internet v vsem objektu ali kabelski internet v vsaki sobi,
- cena vključuje zajtrk,
- gostje imajo možnost pogrevanja lastne hrane ali kuhanja,
- recepcija je odprta najmanj od 7. do 24. ure, vstop s ključem pa je mogoč 24 ur,
- dodatno točko pridobi YH, če recepcija deluje 24 ur,
- YH obratuje vse dni v letu (v celoti ali z delno kvoto postelj),
- osebje na recepciji govori vsaj 3 tuje jezike (npr. angleško nemško in hrvaško),
- YH ima urejeno otroško igrišče,
- YH ima lastne predavalnice ali lahko zagotovi le-te v neposredni bližini (do 200m) za goste,
- YH na recepciji ponuja dodatne storitve (izlete, vozovnice, vstopnice, …),
- YH ima razumljivo in jasno ter na javnem mestu zemljevid Slovenije ter vozne rede in/ali
kontaktne telefonske številke taksijev za prevoz do glavne železniške postaje in/ali letališč.

YH pridobi 2 dodatni točki kategorizacije za vsako od naslednjih ugodnosti:
- YH ima lasno restavracijo, kjer lahko ponudi kosilo in večerjo po penzjonski ceni,
- YH ima najmanj eno opremljeno skupno sobo, v kateri je na voljo popotniška literatura, družabne
igre (šah,igralne karte,…), tehnične pripomočke (TV, HI-FI naprave,…), internet,…,
- YH ima lastna športna igrišča ali izposojo športnih rekvizitov za bližnje možnosti športnih
aktivnosti (npr. čolne, pohodne palice, smuči,…),
- recepcija ponuja možnost ON-LINE bookinga v sistemu www.hihostels.com in izdaja vavčerje.
5.

Člen

Način uvrstitve YH v eno od petih kategorij:
1.PZS Maribor predstavi YH pravilnik o kategorizaciji.
2.PZS Maribor pozove YH, da v skladu s pravilnikom predlaga uvrstitev YH v eno od kategorij z
utemeljitvijo (osnova + seštevek dodatnih točk kategorizacije) v roku 15 dni od prejema poziva.
3.PZS Maribor na osnovi predloga YH objekt in ponudbo preveri.
4.V primeru, da se predlagano in preverjeno sklada, PZS Maribor izdela označevalno tablo ter izda
potrdilo o kategorizaciji z obrazložitvijo.
5.YH na vidnem mestu izpostavi označevalno tablo s kategorijo.
V kolikor YH tudi po dodatnem pozivu ne predlaga uvrstitve v eno od kategorij, se YH uvrsti v
kategorijo 1 trikotnika.
V kolikor YH svojo dejavnost dopolni na način, da bi po pravilniku pridobil dodatne točke, lahko
brez poziva in na lastno iniciativo pošlje predlog o uvrstitvi v drugo kategorijo.
V kolikor YH prekine katero izmed dejavnosti, je dolžan o tem obvestiti PZS Maribor, ne glede na
to, ali opustitev dejavnosti pomeni uvrstitev v nižjo kategorijo. Na osnovi obvestila PZS Maribor
izda novo odločbo o kategorizaciji.
6.

Člen

Pravilnik o kategorizaciji YH stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani www.youth-hostel.si .
Upravni odbor je soglasno sprejel tudi naslednji sklep:
Pravilnik o kategorizaciji Youth Hostlov se pošlje MG in Uradu RS za mladino, z namenom, da
predlagajo morebitne spremembe, predvsem v smislu dodajanja ugodnosti, na podlagi katerih YH
pridobijo dodatne kategorizacijske točke.
V Mariboru, 16.06.2008
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