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2 POVZETEK 

Tri dijakinje Šolskega Centra Celje Srednje šole za gradbeništvo in varovanje 

okolja, smo se odločile izdelati raziskovalno nalogo o hostlih. To temo smo 

izbrale zaradi ekskurzije v Nemčijo, kjer smo prenočile v enem izmed 

mladinskih hotelov. Hostel nam ni bil preveč všeč, zato nas je zanimalo, 

kako so urejeni hostli v Sloveniji. Odločile smo se, da bomo mladinske 

centre raziskale v tehničnem in arhitekturnem smislu. V ta namen smo 

obiskale več hostlov v Sloveniji in si jih podrobneje ogledale. Zanimala nas 

je zunanja ureditev, notranja razporeditev prostorov, njihova praktičnost in 

dodatne storitve. Pozanimale smo se tudi, kakšna je cenovna ponudba v 

različnih terminih.  

Mladinski centri so namenjeni krajšim nočitvam mladih iz vseh drţav, 

športnikom,  skupinam in jezikovnim izmenjavam…  Hostli se lahko vključijo v 

razna mednarodna omreţja, ki so namenjena laţjemu iskanju hostlov 

znotraj članic določene mreţe. Lahko jih kategoriziramo po različnih 

standardih in pravilih, če se odločijo za vključitev v ta program.  

Ker smo gradbenice, smo v večini opazovale izgled in notranjo ureditev 

mladinskih centrov. Ugotovile smo da so naši hostli bolje urejeni, kot smo 

pričakovale. 
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3 UVOD 

Mladinski center je pomemben obrat v kraju, ker privablja turiste, ki se pri 

nam ustavijo za krajši čas. Namen naše naloge bo raziskovanje raznolikosti  

mladinskih centrov na različnih območjih. Razlikujejo se lahko po zunanji 

ureditvi, okolici, notranji ureditvi, udobnosti ter vljudnosti zaposlenih. Od teh 

dejavnikov je zelo odvisen prihod tujcev in obisk hostlov. Bolj kot so ljudje 

zadovoljni z udobnostjo in prijaznostjo zaposlenih, več je povratnih gostov. 

3.1 PREDSTAVITEV  RAZISKOVALNEGA DELA 

Raziskovalno nalogo v kateri bomo raziskovale in primerjale hostle, smo si 

izbrale, ker smo na šolskem izletu v München obiskale hostel, ki nas ni 

preveč navdušil. Zato smo se odločile, da bomo raziskale in preučile, 

kakšna je situacija hostlov pri nas v Sloveniji. Med drugim smo si to temo 

izbrale tudi zaradi lepega in modernega hostla v Celju, ki nas je navdušil s 

svojo arhitekturo.  

3.2 HIPOTEZE 

Prva trditev, ki smo jo postavile, pravi da je hostel v Celju, v primerjavi z 

drugimi moderno oblikovan in odlično urejen.  

Poskušale bomo tudi dokazati, da so hostli najboljša izbira prenočitve za 

mlade, kar pravi naša druga hipoteza. 

3.3 OPIS RAZISKOVALNIH METOD 

Poleg ţe omenjenega hostla v Münchnu, bomo obiskale še tri hostle v 

Sloveniji. In sicer hostel v Celju, Petrovčah ter Celico v Ljubljani. Raziskovale 

bomo različna področja urejenosti hostlov, kot so arhitektura, 

funkcionalnost, opremljenost ter obiskanost. 
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4 HOSTLI 

Hostel je namestitveni objekt, ki nudi posteljo, tuš, varnost in čistočo po 

ugodni ceni. Glavna značilnost hostla je prijateljsko, sproščeno popotniško 

vzdušje. Pomembne značilnosti so tudi bliţina centra mesta, ţelezniške 

postaje, dostop do interneta in bogate dodatne vsebine, ki jih hostel 

ponuja. 

4.1 MCC HOSTEL 

4.1.1 RAZVOJ MCC HOSTLA 

Najprej smo obiskale Mladinski center Celje Hostel. Nahaja se v samem 

središču zgodovinskega mesta Celje, v neposredni bliţini centralne 

ţelezniške in avtobusne postaje. Ideja za hostel se je porodila leta 2000, 

2008 pa so se prijavili na evropski razpis, ki je podpiral razvoj mladinske 

infrastrukture. Na razpisu so bili uspešni, gradnja se je začela leta 2009. 

Celotna investicija je znašala okoli 750000 evrov, od tega je polovico 

investirala Evropska unija, drugo polovico pa Občina Celje. Zgradba je bila  

stara več kot dvesto let in ima zgodovinski pomen, saj je bila včasih v 

zgornjem nadstropju sušilnica usnja, v času druge svetovne vojne pa je bil v 

njej sedeţ gestapa. Zaradi tega so morali pri gradnji upoštevati smernice 

Zavoda za kulturo in dediščino, kar pomeni da so morali ohraniti steklene 

kubuse. Mladinski hostel so hoteli narediti čim bolj na naraven način, zato je 

uporabljenih veliko naravnih materialov, največ lesa, debeli in masivni 

zidovi pa jim zmanjšujejo stroške ogrevanja Junija 2010 je bil MCC hostel 

dokončan in tudi odprt za goste, turiste in mlade skupine.  
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4.1.2 OPREMLJENOST 

MCC Hostel ima v bliţini urejeno veliko parkirišče, ki je plačljivo. Njihova 

recepcija je odprta vsak dan od 8 do 10 ure zvečer, po dogovoru tudi dlje. 

Po prijavi v recepciji dobi gost ključ oz. magnetno kartico, s katero si lahko 

odpira vrata hostla in sobe. Urejeni imajo dve predavalnici, oz. seminarski 

sobi, večnamensko dvorano, pralnico, kjer si gostje lahko operejo perilo in 

skupni prostor s kuhinjo, kjer si lahko pogrejejo svojo hrano ali kaj skuhajo.  

Po dogovoru pa lahko organizirajo tudi zajtrk, čeprav je v neposredni bliţini 

pestra ponudba hrane.  

 

Slika 1: Prostori 

Vir: Lastna slika 

 

Za hladnejše dni imajo urejen zimski vrt in pa računalniški kotiček. Mladinski 

hotel ima urejeno okolico, kjer so poleti organizirane tudi manjše zabave in 

pikniki. Za goste in turiste prodajajo tudi spominke, kot so majice, poslikane s 

temami, ki so prepletene v vseh prostorih, skozi celoten hostel. Vpisani so 

tudi na internetno mreţo MaMa. To je mreţa, ki zdruţuje hostle znotraj vseh 

mladinskih centrov. Mladinski hostel z odličnim izkoristkom naravnih virov 

sledi izročilom kulturne dediščine Celja, kar odlično ponazarja enajst 

tematsko opremljenih sob. Od naravnih virov, so dobro izkoristili sončno 

eneergijo, ker imajo na strehi kar sedem sončnih kolektorjev. S tem  letno 

prihranijo skoraj 2000 evrov, kar pomeni tri mesece zastonj ogrevanja. 

Deţevnico iz strešnih površin zbirajo in uporabljajo za splakovanje stranišč.  
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So zelo ekološko osveščeni saj imajo po celotnem hostlu veliko opozoril in 

navodil za ekološko ravnanje in ohranjanje čistoče npr:  

o bodimo kul in ločujmo odpadke 

o pri tuširanju naj porabimo manj vode 

o če se prhamo porabimo 25 odstotkov manj energije kot pri kopanju 

o med ščetkanjem zob naj vodo zapiramo 

o pralni stroj naj uporabljajmo čim bolj poln in čim več oblačil operimo 

pri 60⁰ in ne pri 90⁰, saj s tem porabimo 25 odstotkov manj energije 

o če zniţamo sobno temperaturo za eno stopinjo zniţamo strošek za 10 

procentov 

o pri kuhanju v pokritih posodah porabimo 30 odstotkov manj energije, 

ugašajmo luč kadar je dovolj svetlo in ko zapuščamo prostor…  

 

 

Slika 2: Ločevanje odpadkov 

Vir: Lastna slika 
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4.1.3 SOBE 

Njihovi glavni gostje so tisti, ki pridejo v Slovenijo na izmenjave in pa večje 

skupine kulturnikov in športnikov. Za večje skupine mladih in tiste, ki ne ţelijo 

pozabiti svojih študijskih dni so urejene 4 več posteljne sobe, za tiste, ki ţelijo 

malo več zasebnosti pa je urejenih 7 tematskih sob. Zgodbe oz. teme v 

sobah temeljijo na podlagi mitov in legend, v ozadju pa se prepleta realna 

zgodovina mesta Celje.  

 

Teme oz. naslovi sob so: 

o Grofje Celjski: Predstavlja široko tlakovane ceste, zgodbe o skritih 

zakladih, ogromnih gradovih, zmajih, izgubljeni ljubezni, zahrbtnih 

umorih in nepremagljivih junakih… Pozicija Celja, kneţjega mesta, ki 

bi lahko stal ob strani največjih evropskih mest ostaja (fantazma) 

celjskega vsakdana in krik: »Danes grofje celjski in nikoli več«, še 

vedno odmeva. 

 

Slika 3: Soba Celjski grofov 

Vir: Lastna slika 
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o Rdeča soba: Govori o svetlem socialističnem dnevu, ko je v 

znamenito celjsko tovarno prišel na poslovni obisk visoki politični 

funkcionar Centralnega komiteja. Zahteval je, da se vrh socialistične 

bodočnosti obstoječega direktorja zamenja s tovarišem Ocvirkom… 

 

Slika 4: Rdeča soba 

Vir: Lastna slika 

 

o Pesojedi som: O Šmartinskem jezeru ţe od nekdaj kroţijo razne 

mistične zgodbe. V njem naj bi prebivali gigantski somi, ki naj bi ţrli 

manjše otroke, mačke, pse, labode… Izpod površja zabrbotajo 

mehurčki, voda močno vzburka in o še pred kratkim plavajočem 

cucku ni duha ne sliha. 

 

Slika 5: Soba pesojedega soma 

Vir: Lastna slika 
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o Ljubezen: Nesrečne, pretkane, pretekle, istospolne, prepovedane, 

izgubljene, preklete. Vse te in še druge oblike ljubezni so ţe od nekdaj 

vtkane v vsako poro mesta. Za večino ostane le drobna sled, tako 

kot pri zgodbi o Alfredu Nobelu in njegovi veliki celjski poţiralki 

denarja – Sofiji Hess. 

 

Slika 6: Soba ljubezni 

Vir: Lastna slika 

 

o Subkultura: Celje ima verjetno največji odstotek posebneţev na 

kvadratni meter urbane površine. Vsi ti »borci proti sivemu vsakdanu« 

so se zaradi pestre subkulturne scene vanjo uspešno vklopili. Ulice 

ponujajo druţenje, svobodno ustvarjanje, obenem pa počitek pred 

»normalnostjo«. 

 

Slika 7: Soba subkulture 

Vir: Lastna slika 
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o Celjska Ninja: Nekega mirnega jutra prileti šuriken, za trenutek se 

opazi črno senco, mesto pa dobi novo legendo. To je resnična 

zgodba o maskiranem, v ninjo oblečenem, do zob oboroţenem 

moţu v črnem, ki je ţelel popraviti krivico. 

 

Slika 8: Soba Celjske ninje 

Vir: Lastna slika 

 

o Gospod K.: Kako loviti in uloviti samega sebe? To je vprašanje, ki ţe 

več desetletij odmeva po mestnih ulicah. To je zgodba o policistu, ki 

išče storilca kriminalnega dejanja, ki ga je storil policist sam. 

 

Slika 9: Soba Gospoda K 

Vir: Lastna slika 
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Umetniško ustvarjanje v hostlu in njegovih sobah so financirali in omogočili: 

o Banka Celje d.d. 

o Simbio d.o.o. 

o Urbanisti d.o.o. 

o Weishaupt d.o.o. 

 

Tabela 1: Cena prenočitve v MCC-ju 

Cenik MCC Hostla 

Skupna leţišča 17,00€ 

Dvoposteljna soba 21,00€ 

Dvoposteljna soba z balkonom 23,00€ 

Enoposteljna soba 28,00€ 

Dvoposteljna soba – ena oseba 33,00€ 

Dnevni počitek 35,00€ 

Tribute to paket (nočitev v večpostelni 

sobi, vstopnica za koncert, pijača v 

vrednisti 3€ v MCC kavarni) 

19,00€ 

 

 

4.1.4 ORGANIZACIJA IZLETOV IN DEJAVNOSTI 

Preko Celjskega mladinskega centra imajo odlično organizirane tudi izlete:  

o Skok z jadralnim padalom: To je izkušnja umetnosti v zraku z jadralnim 

padalom za vse tiste goste, ki se ne bojijo višine ali hočejo ta strah 

premagati. Cena je 50€ na osebo. 

o Zorbing: Na Šmartinskem jezeru lahko poizkusijo zorbing na vodi ali na 

kopnem. Cena je od 5 do 20€, odvisno od ponudbe. 

o Plezanje: v okolici Celja je kar nekaj različnih lokacij, kjer se gostje lahko 

preizkušajo v plezalnih spretnostih. Cena na osebo je 25€, odvisna pa je 

tudi od  povpraševanja. 
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o Paintball: Za to igro mora biti najmanj šest prijav. To je igra, pri kateri 

lahko prijatelji, zananci ali naključni tekmujejo med seboj v streljanju z 

umetnimi oz. barvnimi naboji in preizkusijo timsko plat igre.  Cena za 200 

nabojev je 20€, za 500 nabojev pa 30€. 

o organizirani so tudi pohodi z baklami na Celjsko kočo 

 

Slika 10: Dejavnosti in izleti 

Vir: Lastna slika 

 

Brezplačne aktivnosti za goste MCC Hostla so: 

o namizni tenis 

o odbojka 

o hoja po vrvi 

o plezalna stena 

o trampolin  

o badminton 

o nogomet 

o izposoja koles 

o frizbi  

o otroški kotiček
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4.1.5 PRIZNANJA 

Oktobra 2010 so od Turistične zveze Slovenije dobili priznanje s pečatom 

gostoljubnosti za leto 2010, kjer so v kategoriji Samostojnih mladinskih 

prenočišč zasedli 3. mesto, decembra 2011 pa 1. mesto v isti kategoriji za leto 

2011. 

 

Slika 11: Priznanja 

Vir: Lastna slika 
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4.2 HOSTEL CELICA 

4.2.1 RAZVOJ CELICE 

Youth Hostel Celica se nahaja skoraj v središču Ljubljane, v neposredni bliţini 

glavne ţelezniške in avtobusne postaje. Središče mesta je oddaljeno 700 

metrov.  

Zgradba, kjer je urejen hostel, je sluţila kot zapor več kot 100 let. Nastala je 

leta 1882, ko je Avstro-Ogrska vojska gradila na tem območju vojaško 

oporišče. 1991 leta pa so zapor zaprli, saj je Slovenija postala neodvisna 

drţava.  

Arhitekt Janko Roţič je predlagal, da bi zapor preuredili in da bi sluţil kot 

središče za mednarodne popotnike. Kasneje sta mesta občina Ljubljana in 

ŠOU Ljubljana projekt podprla. Obnova stavbe je trajala 10 let. V projekt 

obnove se je vključilo preko 80 umetnikov iz vsega sveta. Hostel Celica je bil 

za bivanje pripravljen julija 2003.  

Zunanjost hostla je odeta v rdečo in vijolično barvo. Rdeča ponazarja zemljo 

ter predstavlja oksidacijo in rjavenje, vijolična pa ponazarja nebo in sončni 

zahod. Razmerje ultra rdeče in ultra vijolične barve predstavlja horizont ter 

omogočajo porazgubitev drugih barv v tem spektru. Na sprednji strani stavbe 

je viden poskus rušenja, kar je posledica dveh dodatnih oken. Okna sta vidna 

v celici 110 in 111. Vstop je omogočen vsakomur, saj so 3 stopnice spremenili 

v manjšo klančino. 

 

  

Slika 12: Zapor 
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4.2.2 RAZPOREDITEV PROSTOROV  

V pritličju se nahaja več zanimivosti Celice. Prva zanimivost so vhodna 

vrata, ki imajo na zunanji strani prikazan tloris pritličja, na notranji pa sončno 

uro. Druga zanimivost pa je kompas, ki se nahaja na recepcijskem pultu. V 

pritličju imajo lastno galerijo Srečišče. Zanimivost galerije so luči, ki so 

postavljene v obliki velikega voza. Hodnik pritličja je zaobljen in daje vtis 

mediteranske ulice. Restavracija in bar se nahajata v osrednjem delu pritličja. 

Edina soba v pritličju 001 za goste, je namenjena invalidom.  

Hodnik v prvem nadstropju je oblikovan obratno kot v pritličju. Omogoča laţji 

izhod iz celic v svobodo. Na koncu hodnika je umivalnik, zanimivost iz 2. 

polovice 19. stoletja, ki je obdan z mozaikom. To je delo Mateja Bizovičarja. 

V zaporu so bile vse celice enake in se niso razlikovale. Ko so zapor zaprli so pri 

obnovi to spremenili. Naredili so vse celice različne med seboj, vsaka ima svoj 

pomen. Celice predstavljajo raznolikost ljudi, ki prenočujejo v Celici. V vseh 

celicah so ohranjene rešetke , narejena so bila manjša okna, v vsaki celici so 

niše (predstavljajo drţavo umetnikov). Za vsako celico so imeli na razpolago 

 2600evrov. 

V drugem nadstropju je bilo v času zapora podstrešje. Ohranjena je strešna 

konstrukcija. Drugo nadstropje je skupni prostor za druţenje, v prostoru je tudi 

skupna kuhinja za lastno pripravo hrane. Drugo nadstropje je najsvetlejši 

prostor v zgradbi, potem je kotiček za mir, najtemnejši in najbolj zaprt prostor 

pa je klet. V tem nadstropju se nahajajo večposteljne sobe.  
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4.2.3 OPREMLJENOST  

Hostel Celica ima 24 ur odprto recepcijo, kjer si gostje izberejo sobo in dobijo 

ključ. Urejeno ima restavracijo, ki je odprta od ponedeljka do petka od 12.00 

do 22.00 ure. Gostom ponujajo kosila, tradicionalne slovenske specialitete, 

razne sendviče ter druge jedi. Imajo tudi bar, ki je odprt od 7.30 do 24.00 ure, z 

izjemo torkov in petkov, ko je odprt do 1.00 ure. Na voljo so tudi druţinske 

sobe, kuhinja, sef, shramba za prtljago, igralnica ter pralnico perila. Brezţična  

internetna povezava je na voljo na javnih površinah, kjer stane 1 ura uporabe 

3€. Pred hostlom so urejeni brezplačni parkirni prostori. V primeru zasedenosti 

so v bliţini plačljiva parkirišča. 

 

Slika 13, 14: Samopostreţna kuhinja in prostori v Celici 

Vir: Lastna slika 

 

4.2.4 SOBE 

V pritličju je 1 urejena soba za invalide. V njej so 3 postelje, od tega sta 2 

prilagojene invalidom. Prilagojeno imajo tudi kopalnico.  

Gostje lahko uţivajo v različnih sobah. Med njimi je tudi kotiček miru, ki je 

posebno mesto med celicami. Predstavlja skupno točko za vse raznolike 

goste.  
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Slika 14: Številke sob 

Vir: Lastna slika 

 

V njej se nahaja 6 niš, ki predstavljajo 5 svetovnih religij: 

-islam 

-krščanstvo 

-hebrejska vera 

-hinduizem 

-budizem 

 

 

 

Ena niša ostaja odprta za vsakogar, v prostoru se nahaja tudi umivalnik, ki 

simbolizira vodnjak. Sedma nišo predstavlja manjše okno, ki je 1x večje od 

ostalih. 

V prvem nadstropju je 20 umetniških celic, vsako izmed njih je oblikoval drugi 

umetnik in v njej uporabil določeno tematiko.  

Opisi celic: 

- celica 101: IRSKA CELICA 

Avtorja sta Aisling O'Beirn in Franc Purg. Opremo za celico sta kupila na 

bolšjem trgu. Knjige sta ovila v stare zemljevide, po pohištvu pa narisala 

ilustracije iz teh knjig. V okvirjih po stenah se nahajajo napotki za vsakogar 

kako odreagirat v času demonstracij. 

 

 

Slika 15: Kotiček miru 

Vir: Lastna slika 
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- Celica 102: SKANDINAVSKA CELICA  

Oblikoval jo je umetnik Juhani Pallasma. Vsi kosi pohištva so pritrjeni na stene, 

tako da je pod razbremenjen.  

- Celica103: FRANCOSKO-NEMŠKA CELICA  

Oblikovala jo je Petra Marguč. V celici prevladuje ţenski navdih. Stop je 

temen, predstavlja nočno nebo, kljuke na steni simbolizirajo hrepenenje, miza 

pa je predelan stari kos ţeleza. 

- Celica 104: SLOVENSKA CELICA  

Avtor celice je Boštjan Novak. Ţelel je ustvariti relief hoje. V sobi je uporabil 

ekološke barve. 

- Celica 105: SLOVENSKO-ARGENTINSKA CELICA  

Zanimivost celice je njeno pohištvo, ki je pospravljiva. Postelja se nahaja na 

vitlu, omara se razdre v mizo z dvema stoloma, prav tako se zloţi španska 

stena. 

- Celica 106: SLOVENSKO-AMERIŠKA CELICA  

Avtorja sta slovenski  kipar Roman Makše. Prevladuje oprema iz lesa, omara 

naj bi predstavljala kotiček za branje. Ameriški kipar Anton pa je naredil 

''Bohkov kot'', iz Amerike je bil prinesen zelen okrasek. 

- Celica 107: RUSKA CELICA  

Avtor je Maxim Isaajev. V celici je stena prebarvana z akrilno modro barvo in 

nato spraskana, s tem simbolizira odštevanje dnevov v zaporu. 

- Celica 108: NEDOKONČANA CELICA  

Celica je nedokončana, zanjo obstaja načrt izdelave, ki pa v času odprtja še 

ni bil izveden. 

- Celica 109: ITALIJANSKA CELICA  

Izdelovala sta jo zakonca Dešman ter umetnik Giovannijem Morbinom, ki je v 

celico umestil rog in ga poimenoval ''Pogovor z vesoljem ''. Je tudi avtor 

odlitka človeka, ki se nahaja na zunanjem vogalu severnega dela hiše. 

- Celica 110: SLOVENSKA CELICA  

Avtorji so slovenski umetniki povezani v skupino Odprti krog. Zanimivosti sta 

okroglo okno in kamen, ki sluţi kot stopnička, ki sta ostanek poskusa rušenja 
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stavbe. 

- Celica 111: SLOVENSKA CELICA  

Avtor celice je Matej Bizovičar, ki je eden izmed najbolj aktivnih umetnikov v 

hostlu in še vedno aktivno sodeluje pri projektih. V tej celici je tudi ostala luknja 

od rušenja, ki jo je spremenil v okno, to pa simbolizira ponovno rojstvo. V celici 

sta dve sliki: ena simbolizira bilko, druga pa predstavlja tloris zaporniškega 

hodnika. Postelja ima dve funkcije. Lahko je postelja, ali pa se odpre v skrinjo 

za shranjevanje prtljage. 

- Celica 112: SLOVENSKA CELICA  

Avtor celice je Janez Kroţelj. Njegov cilj je bil narediti čimbolj preposto, 

elementarno in čisto celico. 

- Celica 113: SLOVENSKA CELICA  

Avtor, ki še vedno sodeluje pri celotni grafični podobi hostla je bil Ţiga Okorn. 

Posebnost te celice je, da je bila končana prva in je sluţila za prikaz ostalim. 

- Celica 114: ŠVEDSKO-TURŠKA CELICA  

Avtor celice je Chet Kanra, Aleksander S. Ostan pa je prispeval slike. Prostor je 

odprt proti svetlobi in ima moţnost namestitve dodatne postelje. 

- Celica 115: SLOVENSKA CELICA  

Avtor je Jiri Kočica. Ta celica je druga najstarejša celica, v njej so se srečevali 

umetniki in razpravljali o projektu ter dobivali nove ideje. V celici se nahaja 

stara kmečka miza z velikim predalnikom. V njeni notranjosti so narisane slike 

od sejanja ţita, mletja in obeda kruha.  

- Celica 116: SLOVENSKO-AMERIŠKA CELICA  

Kiparka in slikarka Irena Brunec je avtorica te sobe. Koncept sobe je oko, 

posebnost sobe je okrogla in dvignjena postelja, stene pa so ročno 

oblikovane in poslikane. 

- Celica 117: SLOVENSKA CELICA  

Avtorica celice je Dragica Čadeţ. Soba je preprosta, leseni obok je izdelan iz 

lesa pogorele stavbe, ostali les pa so prilagodili. 

- Celica 118: SLOVENSKA CELICA  
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Celica je nastala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine – Marko 

Štepec. Namen je bil ohraniti celico čimboj podobno dejanski zaporni celici. 

- Celica 119: ANGLEŠKA CELICA  

Avtor celice je Anthony Garmley. Posebnost celice so njena tla, ki so delno 

zastekljena, v podu pa se nahajajo kipci. 

- Celica 120: SLOVENSKA CELICA  

Avtor celice je Aleksander S.Ostan. V sobi se je lotil kriţnega poizkusa in 

dvojne delitve prostora. 

 

Slika 16: Slike različnih celic 

Vir: Lastna slika 

V drugem nadstropju so:  

- Ena 5 posteljna soba s kopalnico,  

- Pet 4 posteljnih sob s kopalnico,  

- Ena 12 posteljna soba oziroma skupna leţišča, ki ima 2 kopalnici ločeni za 

ţenske in moške. 

 

Slika 17: Večposteljna soba 

Vir: Lastna slika 
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Tabela 2: Cenik sob v Celici 

 

Cenik Youth Hostel Celica 

Ležišče Št. postelj Cena 

Celica 
2 

3 

28 eur 

24 eur 

Soba 3-5 25eur 

Mali dormitorij 7 23 eur 

Dormitorij 12 21 eur 

 

 

4.2.5 ORGANIZACIJA IZLETOV IN DEJAVNOSTI: 

-izposoja koles: kolesa si lahko izposojaš od maja do oktobra. Cena je od 3-6€. 

-izposoja avtomobila: avto si lahko izposodiš na recepciji hostla za 35€ na 

dan. 

-shranjevanje prtljage: shranjevanje je brezplačno, vrednostne predmete 

lahko shraniš v sefu na recepciji. 

-izleti in ture: moţni so eno dnevni ali več dnevni izleti po Sloveniji z vodniki. 

-prevoz do letališča: prevoz traja pribliţno 45 minut, ni ga potrebno 

predhodno najaviti. Cena je 7 €. 

Ugodnosti in popusti za goste hostla: 

-15% popust na 2 cocktaila na cocktail zabavi ob četrtkih in petkih. 

-50% popust ob prijavi na cocktail delavnico.  

-10% popust ob prijavi v vodno mesto Atlantis. 

-10% popust ob nakupu vstopnice za v Postojnsko jamo. 

-50% popust za otroke od 3 do 12 let, ki spijo skupaj z starši. 

-10% popust za invalide, ki spijo v sobi za invalide. 

-5% popust za skupine nad 21 oseb. 



 HOSTLI 

27 
 

4.2.6 PRIZNANJA:  

Hostel Celica ni cenjen le s strani popotnikov, temveč mednarodno priznan 

tudi s strani uveljavljenih turističnih vodičev in strokovne javnosti. Nagrajen je 

za najboljši hostel v Sloveniji za leto 2010 in je uvrščen med 25 edinstvenih 

hostlov na svetu. Prejeli pa so tudi več lokalnih nagrad. 
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4.3 HOSTEL V PETROVČAH 

4.3.1 RAZVOJ HOSTLA V PETROVČAH 

Hostel plus caffe leţi v središču Petrovč, blizu ţelezniške in avtobusne postaje. 

Včasih je bil stanovanjski objekt z gostilno, nato pa so ga prenovili v precej 

moderen hostel. Svoja vrata je za goste odprl 29.9.2011. 

 

 

Slika 18: Prenova stanovanjskega objekta 

Vir: http://www.fidea.si/wp-content/uploads/2011/11/slika-17.jpg 

4.3.2 OPREMLJENOST 

Hostel je za goste odprt  od ponedeljka do četrtka od 6.00 do 23.00 ure, v 

petek in soboto od 6.00 do 24.00 ure, ob nedeljah in praznikih pa od 7.00 do 

22.00 ure. V bliţini imajo urejeno brezplačno parkirišče z dvajsetimi parkirnimi 

mesti. Gostom je na voljo brezţični internet, pralnica, zajtrkovalnica in 

kavarna. Cena prenočitve vključuje tudi zajtrk. 

 

 

Slika 19: Zajtrkovalnica in kavarna 

Vir: Lastna slika 
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4.3.3 SOBE 

Hostel ima zaenkrat opremljenih 5 sob, kjer ima vsaka soba svojo kopalnico. V 

vsaki sobi je toliko omar kot je leţišč, saj je za vsako osebo namenjena ena 

omara. Za večje skupine imajo opremljeno eno 6 posteljno sobo. Za manjše 

skupine in posameznike pa imajo opremljene dve 1 posteljni sobi, eno 2 

posteljno sobo in eno 4 posteljno sobo. 

 

 

 

Slika 20: Sobe in kopalnice 

Vir: Lastna slika 
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4.3.4 ORGANIZACIJA IZLETOV IN DEJAVNOSTI 

Hostel ima zelo dobro izhodišče za raziskovanje Savinjske doline in bliţnjih 

mest, kot sta na primer Celje in Ţalec.  

 

Aktivnosti iz okolice, ki so gostom na voljo so:  

 Drsanje 

 Kopanje v reki ali jezeru 

 Smučanje 

 Kolesarjenje 

 Pohodništvo 

 Kopanje v odprtem bazenu in ribolov 

 Tenis na prostem 

 Izposoja koles 

 Izposoja športne opreme 
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4.4 HAUS INTERNATIONAL HOSTEL 

4.4.1 RAZVOJ HAUS INTERNATIONAL HOSTLA 

Haus international se nahaja v bliţini olimpijskega parka,v priljubljeni 

münchenski četrti Schwabing. Zgrajen je bil za olimpijske igre leta 1972. V 

bliţini je več sredstev javnega prevoza, s katerimi zlahka obiščete mestne 

znamenitosti. Avtobusna in tramvaj postaja Barbarastraße stoji nasproti hostla, 

podzemna ţelezniška postaja Hohenzollernplatz pa 10 min hoje proč. Direktna 

ţelezniška povezava vas v 5 min pripelje do glavne postaje Munchen. 

4.4.2 OPREMLJENOST 

Pri vhodu je velika recepcija, ki je odprta 24 ur dnevno. Imajo svojo veliko 

restavracijo, kjer vsak dan nudijo raznolik samopostreţni zajtrk, pakirana kosila 

in mednarodno kulinariko. V baru si lahko privoščite vašo najljubšo pijačo, 

predvsem pa streţejo pivo, značilno nemško pijačo. Ponuja tudi brezplačen 

brezţični internet. V atriju stavbe imajo lepo urejen vrt oziroma teraso, kjer se 

lahko tudi sončite. Sobe in storitve imajo prilagojene invalidnim osebam. V 

vsakem nadstropju pa je tudi soba za kadilce.  

 

Slika 21: Prostori 

Vir: Lastna slika 
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Prijave sprejemajo od 14  ure naprej odjave pa do 10 ure. V različna 

nadstropja lahko pridemo tudi z dvigalom imajo pa tudi shrambo za prtljago, 

sobo za alergike. Javna parkirišča so na voljo v bliţini in so plačljiva. Imajo tudi 

nočni klub in prostore za sestanke in pogostitve. Hišne ţivali niso dovoljene. 

4.4.3 SOBE 

Hostel z 2 zvezdicama nudi sodobno opremljene sobe z svetlim lesenim 

pohištvom, sefom ter zasebno ali skupno kopalnico. V celotnem Haus 

international hostlu je na voljo 186 sob: 

o Enoposteljne sobe: V njih je sef, pisalna miza, ogrevanje, preproga, tuš, 

stranišče in kopalnica 

o Dvoposteljne sobe: V njih vam nudijo sef, pisalno mizo, ogrevanje, 

preprogo, tuš, stranišče in kopalnico 

o Štiri posteljne sobe: Imajo sef, pisalno mizo, ogrevanje, preprogo, tuš, 

stranišč in kopalnico, postelje so v pogradih 

o Šest posteljne sobe: V njih je sef, pisalna miza, ogrevanje, preproga, tuš, 

stranišče in kopalnica, postelje so v pogradih 

o Osem posteljne sobe: Imajo sef, pisalno mizo, ogrevanje, preprogo, tuš, 

stranišč in kopalnico, postelje so v pogradih, postelje pa so v pogradih. 

 

Slika 22: Več posteljna soba 

Vir: Lastna slika 

 

Tabela 3: Cene sob v hostlu Haus international 
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Cenik Haus international hostla 

Eno posteljna soba 49,00€ 

Dvoposteljna soba z ločenima 

posteljna 

78,00€ 

Štiri posteljna soba  112,00€ 

Šest posteljna soba  156,00€ 

Osem posteljna soba 208,00€ 

 

 

V cene vključujejo 7 odstotni DDV in samopostreţni zajtrk. Brisače so na voljo 

samo v enoposteljnih sobah in sobah z enojnimi posteljami. Vsi otroci do 3 leta 

imajo brezplačno uporabo otroških postelj. Ob rezervaciji za več kot 9 oseb 

morda veljajo drugačna pravila in dodatna plačila. 

 

4.4.4 DEJAVNOSTI 

o fotokopiranje in faks 

o biljard 

o namizni tenis 

o pikado 

o izposoja koles 

o obisk kluba Discovery 

o vodeni ogledi mesta 
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5. PRIMERJAVA HOSTLOV  

Tabela 4: Primerjava hostlov 

 MCC Hostel MC Celica Hostel plus Caffe (Petrovče) Haus internationale hostel 

R
A

Z
V

O
J 

o 2000 ideja 

o 2008 prijava na evropski 

razpis 

o 2009 začetek gradnje 

o Investicija 750000€ 

o 200 let stara zgradba 

o Včasih je bil sedeţ 

geštaba 

o velika uporaba naravnih 

materialov 

o junij 2010 dokončava in 

odprtje  

o več kot 100 let zapor 

o nastala leta 1882 

o 1991 zapor zaprli 

o 10-letna obnova 

o 80 umetnikov iz vsega 

sveta 

o Julija 2003 hostel celica 

pripravljen za bivanje 

o včasih stanovanjski objekt 

in gostilna 

o otvoritev: 29.9.2011 

o zgrajen leta 1972 za 

olimpijske igre 
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 MCC Hostel MC Celica Hostel plus Caffe (Petrovče) Haus internationale hostel 
O

P
R

E
M

LJ
E
N

O
S
T 

o plačljivo parkirišče 

o recepcija: odprta od 8 do 

22 ure 

o dve predavalnici 

o večnamenska dvorana 

o pralnica 

o kuhinja 

o zimski vrt 

o računalniški kotiček 

o izkoristek sončne toplote 

(7 sončnih kolektorjev) 

o zbiranje deţevnice, 

splakovanje stranišč 

o brezplačno parkirišče 

o recepcija: odprta 24 ur  

o kuhinja  

o bar 

o restavracija 

o pralnica 

o sef 

o shramba za prtljago 

o igralnica 

o brezplačno parkirišče 

o recepcije ni 

o kavarna 

o pralnica 

o kuhinja 

o zajtrkovalnica 

o brezplačni internet 

o plačljiva parkirišča 

o recepcija odprta 24 ur 

o restavracija 

o bar 

o brezplačen internet 

o atrij 

o soba za kadilce 

o dvigalo 

o shramba za prtljago 

o soba za alergike 

o nočni klub 

o prostori za sestanke 

S
O

B
E
 

o skupaj 11 sob 

o 4 več posteljne 

o 7 tematskih sob (miti in 

legende) 

o soba za invalide v pritličju 

o skupaj 27 sob 

o 20 sob v prvem nadstropju 

o 1 pet posteljna soba 

o 5 štiri posteljne sobe 

o 1 dvanajst posteljna soba 

o skupaj 5 sob 

o 2 enoposteljne sobe 

o 1 šest posteljna soba 

o 1 štiri posteljna soba 

o 1 dvoposteljna soba  

o skupaj 186 sob 

o enoposteljne sobe 

o dvoposteljne sobe 

o štiri posteljne sobe 

o šest posteljne sobe 

o osem posteljne sobe 
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 MCC Hostel MC Celica Hostel plus Caffe (Petrovče) Haus internationale hostel 
IZ

LE
TI

 I
N

 D
E
JA

V
N

O
S
TI

 

o skok z jadralnim padalom 

o zorbing 

o plezanje 

o paintball 

o namizni tenis 

o odbojka 

o hoja po vrvi 

o plezalna stena 

o izposoja koles 

o badminton 

o nogomet 

o frizbi 

o trampolin 

o otroški kotiček 

o izposoja koles 

o izposoja avtomobila 

o izleti: eno ali več dnevni 

po Sloveniji z vodniki 

o prevoz do letališča 

o veliko popustov za goste 

hostla 

o drsanje 

o kopanje v reki/ jezeru 

o smučanje 

o kolesarjenje 

o pohodništvo 

o kopanje v odprtem 

bazenu 

o ribolov 

o tenis 

o izposoja koles 

o izposoja športne opreme 

o fotokopiranje in faks 

o biljard 

o namizni tenis 

o pikado 

o izposoja koles 

o vodeni ogledi mesta 
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 MCC Hostel MC Celica Hostel plus Caffe (Petrovče) Haus internationale hostel 
P

R
IZ

N
A

N
JA

 

o oktober 2010 3. mesto: 

priznanje s pečatom 

gostoljubnosti 

o december 2011 1. mesto 

za gostoljubnost 

o 2010 najboljši hostel v 

Sloveniji 

o Uvrščen med 25 

edinstvenih hostlov v 

Sloveniji 
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6. PRIMERJAVA CEN MED HOSTLI IN HOTELI 

Hotel Evropa 

Tabela 5:Cenik sob v Hotelu Evropa 

STORITEV CENA 

Enoposteljna soba 62€ 

Dvoposteljna soba 98€ 

Dvoposteljna soba – ena oseba 73€ 

Dodatno leţišče 20€ 

 

Hotel Štorman 

Tabela 6: Cenik sob v Hotelu Štorman 

STORITEV CENA 

Enoposteljna soba 48€ 

Dvoposteljna soba 68€ 

Apartma 100€ 

 

Hotel Faraon 

Tabela 7: Cenik sob v Hotelu Faraon 

STORITEV CENA 

Enoposteljna soba (ena oseba) 45€ 

Enoposteljna soba (dve osebe) 72€ 

Dvoposteljna soba 69€ 

Triposteljna soba 89€ 

Apartma 140€ 
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Central Hotel 

Tabela 8: Cenik sob v Central Hotelu 

STORITEV CENA 

Enoposteljna soba 139€ - 167€ 

Dvoposteljna soba 169€ - 197€ 

Apartma 286€ - 343€ 

 

Hotel Medno 

Tabela 9: Cenik sob v Hotelu Medno 

STORITEV CENA 

Enoposteljna soba 59€ - 64€ 

Dvoposteljna soba 68€ 

Apartma 102€ 

 

Primerjale smo cene hostlov v Ljubljani, Petrovčah in Celju z cenami hotelov v 

Ljubljani in Celju.  

MCC Hostel smo primerjale z Hotelom Evropa, Hotelom Štorman in Hotelom 

Faraon v Celju. Na osnovi primerjave cenikov smo ugotovile, da so hoteli 

veliko draţji od hostlov in, da lahko hostel nudi tudi veliko več storitev in 

ugodnosti kot hotel za precej manjšo ceno. 

Hostel Celica v Ljubljani smo primerjale s Central hotelom in Hotelom Medno v 

njegovi okolici. Ugotovitve so bile podobne kot v Celju. Razlika je bila le v tem, 

da so hoteli v Ljubljani draţji od celjskih, saj so v večini kakovostnejši. 
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7. ARIHTEKTURNO NAJZANIMIVEJŠI HOSTLI PO SVETU 

 

Slika 23:Kadit tree house v Turčiji 

Vir: http://mojevro.finance.si/galerije/1870/2/printerfriendly 

 

 

Slika 24: Carbisdale Castle na Škotskem 

Vir: / http://mojevro.finance.si/galerije/18706/ 

 

 

Slika 25: Inn Iguazu v Argentini 

Vir: http://cekin.si/clanek/za_dom_in_druzino/poceni-hostli-katerih-ponudba-

prekasa-drage-hotele.html 
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Slika 26: Arkabarka hostel v Beogradu 

Vir: http://www.panoramio.com/photo/19006598 

 

 

Slika 27: Youth hostel Brkini 

Vir: http://najbogatejsislovenci.finance.si/galerije/1676/7/ 

 

 

Slika 28: Hostel na Tenerifih 

Vir: http://psenicniks.blog.siol.net/ 
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Slika 29: Punkl v Ravnah na Koroškem 

Vir: http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/koroska-regija-vse-

bolj-prijazna-do-mladih-vrata-odpira-drugi-hostel/276289 

 

 

Slika 30, 32: Hostel v Juţno Afriški Republiki 

Vir: http://tadejbolta.blogspot.com/2011/11/wild-coast.html 

 

Hostli v Sloveniji so z ponudbo konkurenčni ostalim po svetu, vendar bi jih 

lahko z novimi znanji na področju arhitekture še izboljšali. Zgoraj je navedenih 

nekaj slik, ki prikazujejo hostle raznolikih tipov arhitekture po svetu. 
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8. ZAKLJUČEK 

Ob začetku naše raziskovalne naloge, nismo bile povsem prepričane, kaj 

lahko pričakujemo pri naših hostlih, saj smo bile nad tistim v Münchnu malo 

razočarane. Po raziskovanju smo bile prijetno presenečene. Še posebej  nas je 

navdušil Celjski hostel, saj se vsak dan nekajkrat sprehodimo mimo njega, pa 

vseeno nismo vedele, kako lepo je opremljen in urejen. Tematske sobe, ki 

popestrijo doţivetja v celotnem hostlu, vsebujejo teme, ki so značilne za 

njegov okoliš. Ponudbe, ki so obiskovalcem na voljo so zelo zanimive, pestre in 

raznolike. 

Od hostla Celica smo pričakovale največ in naša pričakovanja je tudi izpolnil. 

Vsaka celica v hostlu je edinstvena, umetniško urejena in s tem daje občutek 

posebnosti. 

Razočarane pa nismo bile niti nad novo odprtim hostlom v Petrovčah. 

Čeprav še ni dolgo odprt je dobro obiskan. Po našem mnenju tudi z razlogom, 

saj so zaposleni prijazni, sobe pa primerno opremljene. 

Vsi raziskovani hostli v Sloveniji so presegli urejenost in opremljenost Hostla v 

Munchnu. Nad našimi hostli smo bile navdušene, predstavljajo najboljšo 

moţno izbiro prenočišča v izbranih krajih. 
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9. VIRI: 

o Zloţenka MCC Hostla 

o Zloţenka Hostla Celica 

o http://www.hostelcelica.com/hostel 

o http://www.booking.com/hotel/de/haus-international.sl.html 

o http://www.uradni-list.si/1/content?id=86836 

o http://www.youth-hostel.si/dokumenti/kategorizacija.pdf 

 

http://www.booking.com/hotel/de/haus-international.sl.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86836
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