
 

Številka: 90000-13/2018-3 

Datum:    2. 7. 2018 

 

 

Mestna občina Ljubljana      k 2. tč., 36. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba SMC zastavljam 

županu in mestni upravi MOL naslednje ustno vprašanje, na katerega v SK SMC pričakujemo ustni 

odgovor na seji MS MOL. 

 

Vprašanje se nanaša na Hostel Celico. 

 

V nedeljo 1. julija 2018 smo Ljubljančani pozdravili otvoritev objekta, ki je v preteklega pol leta 

dvigoval veliko prahu tako v MS MOL kot tudi med kulturniki, upravljavci in ostalimi deležniki 

Hostla Celica. 

 

Vsekakor smo lahko ponosni, da je objekt kulturnega, turističnega in zgodovinskega pomena zopet 

odprl vrata za javnost. Ne le to, objekt je ostal v lasti MOL in bil predan v upravljanje javnemu 

zavodu Ljubljanski grad, kar je za zavod vsekakor pohvala in hkrati odgovornost, da Celica svojo 

prepoznavnost krepi še naprej in dodatno popestri turizem v Ljubljani.  

 

Upravljanje hostla pomeni za MOL tudi vstop v dodatno dejavnostjo oddajanja počitniških sob oz. na 

segment hotelirstva in le ta odpira nove možnosti razvoja in dopolnitev obstoječe dejavnost. Poudariti 

moramo, da bo v hostlu dobilo delo tudi 13 zaposlenih in javni zavod tako hkrati nastopa  kot 

zaposlovalec, na kar smo lahko še posebej ponosni. 

 

Hostel Celica ostaja v rokah MOL in to smo si želeli tudi v SK SMC Stranki modernega centra. 

 

Veseli nas, da je Celica primer, ko je bil naš skupen cilj dosežen, kljub različnim pogledom in naj 

naša današnja "pobuda" bo vzpodbuda tudi za v naprej. 

 

Iskrene čestitke MOL za kvalitetno izpeljano obnovo, veliko poslovnih uspehov pri vodenju in 

opravičilo tistim, ki so naše besede slišali v drugačnem kontekstu kot so bile izrečene. 

 

Glede na videno, prosim za odgovor, koliko je stala prenova Hostla Celica in kakšen bo kulturni 

program za vnaprej. 

 

Lepo pozdravljeni 

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

         

    


