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»Kje, na katerem mestu bi lahko kdajkoli videli 
tolikšno spoštovanje do stare strukture, ko se 

je gradila nova arhitektura?«  

(dr. Darko Likar, 2003)

Prvih deset 



1Pečat 
Preteklosti 



»Tu, kjer so vse države, od cesarske Avstrije, 
Kraljevine SHS, Mussolinijeve Italije, Hitlerjeve 

Nemčije ali Titove Jugoslavije,  
učile mlade fante ubijati,  
tu v nekdanjih zaporih,  
v najbolj zaprtem delu  

že tako ali tako ograjene vojašnice,  
odpiramo polje, živo polje pričevanj  

o stanju stvari  
in srečevanj med ljudmi. 

(Janko Rožič, arhitekt in urbanist, 1995)











2zgodovinsko
- kulturni
spomenik



10. 9. 1998 je Mestni svet na svoji seji,  
na pobudo KUD Sestava in Odbora za kulturo 

MOL, sprejel amandmaje k prostorsko-ureditvenim 
načrtom za območje Metelkove in s tem nekdanje 
zapore zaščitil kot zgodovinsko-kulturni spomenik. 

Načrtovana izvotlitev prostora je bila tako ustavljena.
Številne nagrade doma in po svetu, ki jih je Celica 

prejela za svoje desetletje dolgo uspešno delovanje, 
njen pomen le še utrdijo in pokopljejo vse dvome. 







»Zgledno sodelovanje vseh vpletenih v mestni upravi 
in ŠOU v Ljubljani je bilo nagrajeno z izjemnim 

rezultatom – Hostlom Celica. 
Obnovljena stavba ni bila samo v ponos vsem, ki smo 

sodelovali pri tem projektu, temveč gre za izjemno 
stvaritev, ki ji v svetu ni para še danes.

(Vika Potočnik, županja v letih 1997-2002)  







3Temelji 
preobrazbe 
prostora



»Sredi Metelkove smo ob soglasju praktično vseh 
akterjev preobrazili objekt tiranije 

 v najboljši hostel na svetu.  
To je bil eden najlepših trenutkov v mojem življenju. 

Začelo se je čudovito potovanje, ki še kar traja.«  
(Simon Zore, tedanji direktor ŠOU  

v Ljubljani, 2013) 













Projekt prenove nekdanjega zapora v mladinski 
hostel in proces umetniške nadgradnje sta podprla 

Mestna občina Ljubljana s takratno županjo  
Viko Potočnik in Študentska organizacija  

Univerze v Ljubljani z direktorjem  
Simonom Zoretom.  

Ustanovljen je bil Zavod Šouhostel, ki še danes 
upravlja s Hostlom Celica.  

 
Gradbena dela so se pričela poleti 2002,  

prvi gostje pa v Hostlu Celica prenočijo julija 2003.



















4Umetniška 
preobrazba



Celica, v kateri so prej ljudem jemali svobodo in včasih celo 
svetlobo, te sedaj povezuje s celoto , ki celi. ..  

Povezati želimo umetnost, ki ni umetna in znanost,  
ki ni le površno znanstvo znakov,  

s stvarmi iz stvarnosti v polju človeškega trajanja.





Proces umetniške preobrazbe in arhitekturne prenove se je 
začel leta 1993 znotraj že uigrane skupine,  

v kateri so bili: pobudnik, arhitekt Janko Rožič,  
kipar Jiri Kočica, umetnostna zgodovinarka Vesna Krmelj  

in slikar Žiga Okorn. 
 

V prenovi Hostla Celica so delovali in sodelovali še arhitekti 
Ira Zorko, Aleksander Ostan, Gašper Drašler in Nataša 

Pavlin in slikar Matej Bizovičar.
 



















V kreativno načrtovanje preobrazbe nekdanjega zapora  
je bilo vpetih preko 80 umetnikov  

s celega sveta.















A
Nikoli veã jeãa!  Prostor
prostosti 
z navdihom mladosti .
Never ever a prison again!
The space of freedom 
with the inspiration of youth ...

Nikoli več ječa!  Prostor prostosti 
z navdihom mladosti ...











5Utrip 
hostla













Celica je močno osnovno zgodbo izvirne preobrazbe  
v vseh letih razvijala in nadgrajevala do te mere,  
da je mladinski hotel prerasel v pravo ljubljansko 

znamenitost, ki si jo tujci in domačini vsak dan lahko 
ogledajo na organiziranih vodenih ogledih. 



Hostel Celica je usmerjen v trajnostni razvoj  
in zvesto sledi ekološki zgodbi,  

ki stremi k  zniževanju ogljičnega odtisa  
in varovanju okolja.



6Kulturno 
dogajanje  
v celici



Skrivnost uspeha Celice,  
 ni v oglaševanju, temveč v uglaševanju,  
ne v razstavljanju temveč v sestavljanju,  

odtod ime Sestava in Sozvočja.  

(KUD Sestava)







Projekt kaže in dokazuje, kako noben prostor, 
še tako mračen in hladen,  

ne more biti do konca zlorabljen,  
kako skozi novo estetsko in etično občutljivost 

in jezik umetnosti, lahko rešimo,  
ne samo rešujemo največje,  

najstarejše in doslej nerešljive probleme.  

(Janko Rožič, arhitekt in urbanist, 1995)

















7Celica  
skozi oči 
gostov



»V prenočišču, ki bi bil edini te vrste v Evropi,  
bi obiskovalec prespal znotraj žive galerije,  

vživel bi se v ambientalno postavitev vsake celice in stavbe 
kot edinstvenega spomenika v celoti.« 

(Janko Rožič, arhitekt in urbanist, 1995)



»Love this place. It’s extremely unique.« 
(Steve, USA)

»Rooms are funky being an old prison, but small…  
but that’s not what it’s about… The street art /  

scene is second to none… Highly recommended«  
(Josie, Australia)

»It’s nice to sleep in a cell when it is you to decide it!« 
(Alessandro, Italy)

»The best prison experience I’ve ever had.«  
(Tim, Germany) 

»So different, which is a good thing, I reckon.«  
(Laura, England)





















8Soustarjalci    
Celice … 



Zaposleni v Zavodu Šouhostel so v Hostlu Celica 
vzpostavili moderen, strateško usmerjen in dobro 

delujoč hostel z izredno prepoznavno blagovno znamko.
»Prava vrednost Hostla Celica leži v zaposlenih, ki so s 

svojim vsakodnevnim trudom in hkrati predanostjo delu 
objektu vdahnili dušo. Največja vrednota vsakega hostla 

je namreč vzdušje, ki ga je v Celici čutiti  
na vsakem koraku.«

(Tomaž Juvan, Zavod Šouhostel, 2013)









9Nagrade 



»Edinstvenost Hostla Celica  
in njegova posebnost nagovarjata tiste,  
ki iščejo izvirno in inovativno doživetje.« 

(mag. Karmen Novarlič,  
Vodja sektorja za turizem, SPIRIT Slovenija, 2013)





Hostel Celica se še vedno umešča na sezname najbolj 
zaželenih namestitvenih objektov po svetu in narekuje 

trende tako doma kot v tujini. Arhitekturna in umetniška 
nadgradnja ter celostna izkušnja je bila prepoznana tudi 

skozi številne nagrade, ki jih je Celica v desetletju delovanja 
prejela za svoj kulturni, umetniški in turistični doprinos.





NAGRADE

Večkrat nagrajen in razglašen za hostel št. 1 v Ljubljani in 
Sloveniji. Prepoznaven po celem svetu in uvrščen v sam vrh lestvic 
priljubljenosti hostlov zaradi svojega edinstvenega koncepta in svoje 
zaveze k trajnosti v turizmu.

•	 	2004	-	1.	zlati	Sejalec
Hostel Celica prejme zlatega sejalca, 1. nagrado v kategoriji 
ponudnikov turističnih proizvodov za najinovativnejši turistični 
proizvod, ki jo podeli Slovenska turistična organizacija

•	 	2006	-	No.1	Hippest	Hostel	in	the	World
Lonely Planet, imenovan tudi popotniška biblija, ki ga uporablja kar 
75 odstotkov vseh popotnikov, je Hostel Celica v posebni izdaji 
»Bluelist« razglasil za »#1 hippest« hostel na svetu.

•	 	2006	-	Posebno	priznanje	Mestne	občine	Ljubljana	
Hostel Celica prejme posebno priznanje Mestne Občine 
Ljubljana: „Priznanje Mestne občine Ljubljana Hostlu Celica za 
inovativen pristop k oblikovanju turistične ponudbe in za prispevek k 
promociji mesta Ljubljane“.



•	 	2007	–	Rough	Guides	umesti	Celico	med	25	
edinstvenih	na	svetu

Popotniška zbirka Rough Guides je Hostel Celico umestila 
v turistični vodič »25: Places to stay«, ki vključuje izbor 25 
unikatnih in nenavadnih hotelov in hostlov s celega sveta. Založnik 
znanih turističnih vodičev, je ob praznovanju svoje 25-letnice izdal 
kolekcijo imenovano 25 “Ultimate Experiences” vodičev.

•	 	2010	–	nagrada	Hoscar	za	najboljši	hostel	v	Sloveniji	
Največji spletni rezervacijski portal Hostelworld.com je Hostel Celico 
razglasil za hostel št. 1 v Sloveniji na podlagi ocen gostov. Spletni 
portal vsako leto podeli nagarde najboljšim hostlom v posameznih 
državah s celega sveta na podlagi kar milijon zabeleženih ocen 
gostov, ki so si na potovanjih svoja prenočišča poiskali preko 
njihovega spletnega portala. Nagrade Hoscar v svetu veljajo za 
najbolj prestižne hostelske nagrade in so hkrati najbolj verodostojne, 
saj ocene podajo gostje, ki so v hostlu nastanjeni in svojo oceno 
podajo šele, ko namestitveni objekt zapustijo.



•	 	2013	-	Potovanja:	365	idej,	kam	pobegniti	(Voyage	:	
365	destinations	pour	se	faire	la	malle)	

Tretja največja založniška hiša v Franciji, Martinière Group, 
je predstavila Hostel Celica v svojem popotniškem dnevniku 
Potovanja: 365 idej, kam pobegniti (Voyage : 365 
destinations pour se faire la malle), ki v sliki in besedi vsem 
potovanja željnim predstavlja neobičajne destinacije s celega sveta. 
Hostel Celica je tudi po desetih letih svojega obstoja med popotniki, 
novinarji in blogerji še vedno priljubljen umetniški hostel, ki ga zaradi 
svojega edinstvenega koncepta enostavno ne gre spregledati. 



•	 	2013	-	501	Great	Places	to	Stay,	britanska	založba	
Octopus	Publishing	Group	

V izbor 501 edinstvenega objekta je Celico tokrat uvrstila priznana 
britanska založba Octopus Publishing Group in ga ob koncu leta 
2012 predstavila v svoji publikaciji 501 Great Places to Stay. Znani 
ljubljanski hostel, nekoč vojaški zapor, kasneje umetniško prenovljen 
v namestitveni objekt z edinstvenim konceptom in umetniško 
vrednostjo, se je znašel v publikaciji, ki bralcem predstavlja najbolj 
nenavadne in izvirne objekte za vsak žep, od najbolj petičnih gostov 
do tistih, ki so na svojih poteh izkusili že marsikaj, a še vedno iščejo 
nekonvencionalne hotele in hostle za svoja edinstvena popotniška 
doživetja. 

•	 	2014	-	In	Your	Pocket	Ljubljana	
Hostel Celica izglasovan za najboljši hostel v Ljubljani po mnenju 
bralcev svetovno ljubljanske edicije svetovno znanega vodiča In 
Your Pocket 



•	 	2016	–	Prvi	hostel	na	svetu	med	doibitniki	okoljskega	
certifikata	Gold	Travelife

Hostel Celica je s prejemom certifikata Gold Travelife, ki 
promovira trajnostno delovanje na področju turizma, postal prvi 
certificiran trajnostno usmerjen hostel v Sloveniji in na 
svetu. Edinstven dokaz, da več kot uspešno sledimo naši viziji 
trajnostnega razvoja.

•	 	2016	-	dobitnik	znaka	Slovenia	Green	
Accommodation

Slovenska turistična organizacija podeljuje znak ponudnikom 
nastanitev, ki imajo katerega od obstoječih okoljskih znakov, 
potrjenih in verificiranih s strani Zelene sheme slovenskega turizma. 

•	 	2016	-	Hostel	Celica	podpisnik	Svetovnega	etičnega	
kodeksa	v	turizmu	

Hostel Celica se je pridružil šestim podpisnicam UNWTO listine 
o zavezanosti zasebnega sektorja globalnemu etičnemu kodeksu 
v turizmu. S tem se je pri nas največkrat nagrajeni mladinski hotel 
še odločneje zavezal k spoštovanju in širjenju načel trajnosti tako v 
slovenskem kot širšem mednarodnem prostoru. 















10
Nadaljnji 

razvoj





»Po uspešnih 10 letih delovanja, ki so jih ovekovečile 
številne nagrade in presežki na vseh področjih, Hostel 

Celica še zdaleč ne končuje svoje poti. Ostaja zvest svojim 
osnovnim načelom biti drugačen, edinstven ter ponuditi 

namestitev z dodano vrednostjo.
Vsaka kriza je hkrati tudi priložnost.  

Načrtovana dograditev hostla s presežki v udobju 
dvoposteljnih sob s kopalnico in luksuzni nadgradnji v obliki 

bazena in savn. Vizija za prihodnost je v širitvi dejavnosti 
z upravljanjem novih objektov tako v Sloveniji, kot v tujini.  

Zgodba Hostla Celica nikoli ni bila zgolj sledenje trendom, 
temveč v soustvarjanju le-teh.« 

(Tomaž Juvan, Zavod Šouhostel, 2013)





»Izredno sem vesel in ponosen na to,  
da Hostel Celica vsa ta leta drži primat v Sloveniji,  

pa tudi v svetu mu ni para.  
Želim mu še mnogo uspešnih let delovanja.« 

(Simon Zore, tedanji direktor ŠOU Ljubljana, 2013) 



»Naj bo Hostel Celica tudi ob lepi obletnici spomin in 
opomin vsem, da z dobrim sodelovanjem in smelimi idejami 

lahko nastanejo izjemni presežki tudi v arhitekturi.«   
(Vika Potočnik, županja v letih 1997-2002)
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