Hostel Celica
Informacija za novinarje
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Vodja službe za odnose z javnostmi
janja.rozman@ljubljanskigrad.si

Zgodovina
Hostel Celica se nahaja v nekdanjih vojaških zaporih, ki so začeli delovati leta
1883 v času avstro-ogrskega imperija. Po koncu druge svetovne vojne je zapor
prešel v roke Jugoslovanske ljudske armade, ki ga je vodila vse do leta 1991, ko
se je Slovenija osamosvojila. Ko je slovenska vojska porazila Jugoslovansko
ljudsko armado v desetdnevni vojni za osamosvojitev, so vojašnica in zapori
ostali zapuščeni in prazni.
Iniciativa Mreža za Metelkovo je hotela spremeniti vojašnico v multikulturni
center in kandidirala pri mestnih oblasteh, da bi uradno pridobila izpraznjene
prostore. Vendar je bil postopek izjemno dolgotrajen in je trajal več kot dve leti …
Leta 1993 je Mreža za Metelkovo, naveličana čakanja, od mestnih oblasti
zahtevala dovoljenje za vselitev v prostore še v istem letu. Odgovor mestnih
oblasti na njihovo zahtevo je bil začetek rušenja bivših vojaških objektov. Da bi
preprečili rušenje, se je zbrala skupina približno 200 podpornikov iniciative
Mreže za Metelkovo, ki so dobesedno s svojimi lastnimi telesi preprečili rušenje.
Kasneje so se v zgradbe na tem območju vselili različni neodvisni umetniki.
Mreža za Metelkovo je tako postala še močnejša in trdnejša v svojih odločitvah,
mestne oblasti pa so jim, da bi jih prisilile k odhodu, odklopile vodo in elektriko.
Zaradi nevzdržnih razmer je mnogo ljudi res odšlo, najbolj vztrajni pa so ostali in
na Metelkovi delujejo še dandanes.
Skupina umetnikov, med njimi Janko Rožič, ki je bil glavni arhitekt prenove
zapora v Hostel Celico, se je povezala v Kulturno-umetniško društvo Sestava – z
idejo, da bi nekdanji zapor, ki je služil kaznovanju ljudi, preobrazili v odprt in
gostoljuben prostor, ki bi predstavljal mesto srečevanja in stičišče popotnikov in
umetnikov z vsega sveta. Projekt sta kasneje finančno podprli Mestna občina
Ljubljana (MOL) in Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU).
Kreativno načrtovanje, obnova in transformacija zapora v hostel so potekali
celih deset let in medtem je svoje sledi v današnjem Hostlu Celica pustilo več
kot 80 umetnikov s celega sveta. Prvi popotniki so prespali v Hostlu Celica julija
leta 2003.

Celice
Edinstvenost Hostla Celica se kaže v 20 umetniško prenovljenih bivših
zaporniških celicah. Vsaka izmed njih je popolnoma unikatna, ima svojega
avtorja ali skupino avtorjev, svojo zgodbo in koncept. Vseeno pa je vseh 20 celic
obdržalo eno skupno lastnost: originalne rešetke na vratih in oknih.
Sobe in dormitorij
Za bolj tradicionalne popotnike je na voljo osem udobnih, pisanih sob z
umetniškimi elementi. Ena izmed sob, ki se nahaja v pritličju, je namenjena
invalidom, vse pa imajo kopalnico. Individualnim popotnikom je na voljo tudi
večji dormitorij z dvanajstimi posteljami.
Posebnosti Hostla Celica
Kotiček miru, soba za molitev, meditacijo, sproščanje in druge duhovne prakse,
se nahaja v prvem nadstropju in je na voljo vsem popotnikom. Ima šest niš, v
katerih so literatura in simboli večjih svetovnih religij, ena izmed niš je prazna
in vanjo lahko popotniki začasno postavijo svoje verske simbole. Sobo so
blagoslovili predstavniki največjih verskih skupnosti v Sloveniji.
V kleti Hostla Celica sta še vedno ohranjeni dve bivši zaporniški samici. Vhodno
stopnišče deluje kot camera obscura in je okrašeno s fresko.
Zabava in kultura
Hostel Celica ima živahno kulturno življenje. Vsak torek zvečer je koncert
domačih ali tujih glasbenikov, sledi jam session. V poletnem času so na vrtu
hostla organizirani petkovi jazz večeri.
Galerija Srečišče v pritličju Hostla Celica redno gosti mednarodne umetniške
razstave; razstave so tudi na glavnem hodniku, v gostinskih prostorih, na vrtu in
v steklenjaku.
Umetniški program Hostla Celice vključuje še različne delavnice, branja proze in
poezije, pogovore in predstavitve na različne teme od literature, filozofije, glasbe
do narave, estetike in zgodovine.
Vsak dan ob 14. uri si je mogoče ogledati hostel in spoznati njegovo zgodovino
na brezplačnem vodenem ogledu.
Bar in restavracija

Območje bara in restavracije je v pritličju Hostla Celica in je razdeljeno na tri
tematska področja: na vzhodni strani stavbe je Orientalna kavarna, na zahodni
strani stavbe Zahodna kavarna in osrednjem delu stavbe Slovenska gostilna.
Vsako področje je opremljeno v slogu, ki ga izraža njegovo ime.
V baru in restavraciji Hostla Celica strežemo bogat samopostrežni zajtrk, kosila,
domače in uvožene pijače, koktajle ter razne prigrizke.
Ob večerih imamo sezonske tematske večere: koktajl večer, večere »all you can
eat«, filmske večere, druženja ob družabnih igricah idr.
Dodatni prostori in ponudba
Hostel Celica popotnikom omogoča uporabo naštetih prostorov in dodatne
storitve: brezplačni prostor za shranjevanje prtljage, brezplačen sef za
shranjevanje vrednih predmetov, brezplačen dostop do interneta, izmenjavo
knjig, kuhinjo za goste, samopostrežno pralnico, možnost najema avtomobila in
koles ter možnost rezervacij različnih izletov po Ljubljani in Sloveniji.
Zelo smo ponosni
Hostla Celica ne cenijo samo popotniki, temveč je dobil številna mednarodna
priznanja uveljavljenih turističnih vodnikov in strokovne javnosti:
- Lonely Planet je v letu 2006 Hostel Celico razglasil za hostel št. 1 – »No.1
hippest hostel« na svetu.
- Rough guides je Hostel Celica umestil v turistični vodnik »25: Places to stay«, ki
vključuje izbor 25 unikatnih in nenavadnih hotelov in hostlov z vsega sveta.
Založnik znanih turističnih vodičev je ob praznovanju svoje 25-letnice izdal
kolekcijo imenovano 25 »Ultimate Experiences« vodnikov, v kateri je bil Hostel
Celica postavljen ob bok slovitim Burj Al Arabu v Dubaju, Hotelu Danieli v
Benetkah, Ice Hotelu na Švedskem …
- Leta 2010 je največji spletni portal Hostel Celico razglasil za no.1 hostel v
Sloveniji na podlagi ocen gostov.
Prejeli smo tudi več lokalnih nagrad:
- 2004: »zlati sejalec« Slovenske turistične organizacije za najbolj inovativen
turistični produkt;

- 2006: priznanje župana mestne občine Ljubljana, g. Zorana Jankovića, za
najbolj inovativen turistični produkt – za prispevek k promociji mesta
Ljubljana.
Kdo upravlja s Hostlom Celica?
Od januarja 2018 s Hostlom Celica upravlja Javni zavod Ljubljanski grad,
katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.
Poslanstvo in vizija Hostla Celica
Naše poslanstvo je gradnja dolgoročnih partnerstev in zadovoljevanje potreb
naših gostov, okolja, zaposlenih, lastnikov in dobaviteljev v skupno dobrobit ter
promocija mladinskega turizma v Ljubljani in v Sloveniji.
Hostel Celica mora ostati eden izmed najboljših hostlov na svetu.

