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Zadeva: SVETNIŠKO VPRAŠANJE - HOSTEL CELICA
V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, dajem županu svetniško vprašanje:
Hostel Celica je tistim, ki nekaj dajo na zgodovino in kulturo, zelo znana stavba. Stoji na Metelkovi
blizu Etnografskega muzeja in Ministrstva za kulturo.
Objekti na Metelkovi so služili zaporom in vojašnici več kot 100 let, vse do osamosvojitve Slovenije
leta 1991. Mestne oblasti so hotelezgradbe porušiti, vendar je skupina neodvisnih umetnikov uspela
preprečiti rušitev in na tem mestu ustanovila alternativni multikulturni center. Stavbo zapora je 80
umetnikov preobrazilo v unikatno mladinsko prenočišče, bar, restavracijo in umetniško galerijo.
Posebnost hostla je 20 nekdanjih zaporniških, danes hotelskih celic – vsaka od njih je drugačna,
vsaka samosvoja umetnina, na oknih in vratih pa imajo še vedno originalne zaporniške rešetke. Poleg
celic so tudi več posteljne sobe, v pritličju stavbe pa je na voljo še soba, prilagojena za invalide.
Hostel Celica je tudi bar, restavracija, srečevališče mladih popotnikov in slovenske mladine,
umetniška galerija, koncertni oder ter ljubljanska arhitekturna znamenitost. Bogat kulturno-zabavni
program vključuje koncerte etno glasbe vrhunskih glasbenikov s celega sveta, literarne in potopisne
večere, umetniške razstave, okrogle mize, filozofske razprave ter najrazličnejše zabave.
Če povzamemo različne medije, je namera Mestne občine Ljubljana prodati Hostel Celica, ki je v
njeni lasti, zasebniku. Po poročanju Dnevnika je župan Zoran Janković dejal, da funkcija občine ni
hotelirstvo. To stališče bi lahko razumeli, če bi ne bila stavba izjemnega pomena za mesto Ljubljana.
Stavbe mesto Ljubljana ne sme prodati. Za to sta dva razloga. Prvi je simboličnega pomena,
obeležitev osamosvojitve Slovenije. Nekdanji vojaški zapor je danes spremenjen v center kulture, s
tem pa simbolično živa kultura porazi okupacijo jugoarmije v tem delu Ljubljane. V tem zaporu so
bili ob znanem procesu JBTZ zaprti uporniki proti totalitarističnem sistemu in domoljubi Janez
Janša, David Tasić in Ivan Borštner, ki jih je vojaško sodišče obsodilo na zaporne kazni, ker naj bi
izdali vojaško skrivnost. Vsem pa je znano, da je prav obsodba in zapiranje teh ljudi privedlo do
množičnega upora Slovencev in posledično do odločitve za samostojno Slovenijo.
Drugi razlog je, da je stavba po izjemni predelavi, katere avtor je arhitekt Janko Rožič, edinstvena v
Ljubljani in na nek način spominja na predele Dunaja s slavnim arhitektom Hundertwasserjem ali
Gaudijevo Barcelono z originalnim dodatkom, ki ga ne najdemo tudi pri teh avtorjih- sobe imajo
namesto vrat še vedno rešetke in neizbrisno spominjajo na prvotni namen stavbe. V stavbi potekajo
tudi umetniški dogodki, rojevajo se umetniške stvaritve in krepi se kultura.
Na tem mestu je moč ustvariti umetniško območje, ki bi bilo z arhitekturo, dogodki, razstavami
edinstvena atrakcija, ki bi privabila turiste, ki jih zanima umetnost.
Zato pozivam župana, da zadrži stavbo Hostel Celica v lasti Ljubljane in jo za normalno ceno
oddaja odgovornemu najemniku. Če bi namreč držala županova trditev, da mesto ni hotelir, lahko

s strahom pričakujemo, kdaj bo mesto v želji po zaslužku prodalo Ljubljanski grad ali Švicarijo
zasebniku, ki bodo končali kot ruševina- Plečnikov stadion.
Ne glede na to, da podpiram zasebno pobudo, poudarjam, da so nekatere stvari, ki morajo ostati v
last države ali mesta. In to v funkciji, ki jim je namenjena. Za Mlade zmaje, ki bi jim po nekih
informacijah župan tudi želel potisniti stavbo v roke, pa seveda stavba ni primerna in jim je treba
najti novo lokacijo, ki jih v Ljubljani ne manjka.
Vprašanje pa se glasi: Kaj bo torej MOL storila v primeru Hostla Celica ?

Prosim za pisni odgovor.
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