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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč. 30. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško vprašanje v zvezi s pojasnitvijo aktualne prodaje Hostel Celica.  

 

Po poročilu različnih medijev se je Mestna občina Ljubljana (MOL) odločila na dražbi prodati Hostel 

Celica z izklicno ceno 2,34 miljona evrov. 

 

Kot je zaslediti odločitvi nasprotujejo ustvarjalci Celice in Kulturno-umetniško društvo (KUD) 

Sestava in so v ta namen pripravili vrsto dogodkov. 

Mestna občina naj bi bila pozvana, da se postopek prodaje ustavi, saj je po njihovem prepričanju 

sporen in - kot so pojasnili - ogroža turistično znamenitost, kulturno vrednoto in enega redkih 

svetovno uspešnih turističnih projektov samostojne Slovenije. 

Hostel Celica naj bi po besedah vodje kulturnega programa hostla, gospoda Janka Rožiča, Ljubljano 

postavil na svetovni zemljevid kulturnega in mladinskega turizma, saj je bila nagrajena s številnimi 

najvišjimi domačimi in tujimi priznanji in je bila leta 2016 uvrščena med 10 najprestižnejših hostlov 

v Evropi.  

Vodja kulturnega programa je za MMC RTV SLO tudi poudaril, da je sprememba lastništva stavbe, 

ki deluje v javnem interesu, oz. njen prehod v zasebno last že sama po sebi problematična. Zaradi 

javnega delovanja je bila namreč vzpostavljena vizija, ustvarjen umetniški koncept, hostlu pa so bila 

podarjena številna izjemno dragocena umetniška dela. 

Mestno občino Ljubljana naprošamo za pojasnila in stališče za lažje razumevanje o prodaji Hostla 

Celica, saj je bila aktualna zadeva v zadnjih dneh večkrat obravnavana s strani medijev. Predvsem 

nas zanima, zakaj se MOL želi umakniti iz objekta, ki je strateškega pomena, saj je Ljubljani prinesel 

pomembno prepoznavnost in deluje pozitivno na razvoj turizma. Razumemo, da vodenje hotelske 

dejavnosti ni funkcija občine, vendar je to zdaj bilo uspešno rešeno z oddajo v najem. Projekte, ki 

potekajo uspešno in so v javnem interesu se načeloma ne spreminja. 

Povezave na članke: 

https://siol.net/novice/slovenija/mol-prodaja-nepremicnine-ne-matelkovi-454496 

http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/v-hostlu-celica-ostro-nasprotujejo-njegovi-prodaji/439289 

http://novice.najdi.si/predogled/novica/d7b686627a45ce1cf718c1fec17fb0ca/Govori-

se/Zanimivosti/V-Celici-vrsta-dogodkov-v-podporo-ohranitvi-hostla 

http://novice.najdi.si/predogled/novica/144207680cef4b2ead0e5a8ed7c8a8dd/Reporter-

si/Slovenija/V-Celici-vrsta-dogodkov-v-podporo-za-ohranitev-hostla 

 

Lep pozdrav,                                         

                                                

                                               Mestna svetnika SK SMC 

                                                                           dr. Dragan Matić in Simona Pirnat Skeledžija 
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