
Pismo Janka Rožiča, arhitekta iz KUD Sestava, o načrtovani prenovi hostla Celica: 
 
Že po hitrem pregledu popisov se vidi, da so narejeni na hitro brez podrobnega poznavanja stavbe in 
predvsem brez zavedanja posebnosti Celice. Vsebujejo tudi veliko napak in nedoslednosti, predvsem 
pa so zelo ohlapni, kar omogoča veliko različnih interpretacij. Ker načrti in projekti niso priloženi je 
težko natančno razvideti razsežnost posegov, iz popisanih gradbeno obrtniških del pa je jasno, da gre 
ta investicijska prenova absolutno predaleč.  
Brez pravega razloga naj bi zamenjali skoraj vse tlake v pritličju, vključno s parketi in kamnitim 
tlakom hodnika, porušili naj bi celo mansardo, odstranili vse tlake in predelne stene mansarde in 
zamenjali vse steklene volumne na strehi in strešne kleparske elemente. Ne samo, da materiali po 
petnajstih letih niso iztrošeni in je menjava neamortiziranih elementov negospodarna, gre tudi za 
izjemno pomembne detajle, ki so integralni del Celice kot celostne umetnine in »svetovne 
znamenitosti«.  
Je mogoče, da je ogrožen celo izbočeni kamniti tlak iz kraškega  kamna (Lipica)? V sebi nosi 
starogrški »entasis« in posnema ceste in ulice izbočene že iz grških in rimskih časov, ter tako bistveno 
pripomore, da je nekdanji zaporniški hodnik postal odprta ulica, tako imenovani  »metelkovski 
Stradun«.Tri nadstropja, pritličje nadstropje in mansarda, že v tlakih nosijo tri materiale: kamen, 
opeko in les. Prav izbočenost v pritličju in ubočenost tlaka v nadstropju pokaže, da je tudi arhitekturo 
mogoče oblikovati ne le skozi spretnost kompromisa, temveč umetnost kontrapunkta. Kajti 
kompromis kompromitira in reže razlike, skozi kontrapunkt pa se razlike ne samo ohranjajo, skozi 
razmerja med njimi se odpirajo in podpirajo nove možnosti.  
Številni preboji za nove strojne instalacije, preboj vrat 120 centimetrov v nosilni zid so posegi v 
konstrukcijo, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje (PGD). Ob takem obsegu zamenjave 
materialov se odpira tudi vprašanje požarne varnosti. Še posebej nerazumno je zamenjati skoraj nov 
VRF sistem ogrevanja in hlajenja, ki  je izveden za mansardo, sprojektiran pa tudi za nadstropje. Ta 
sistem s toplotno črpalko smo pred 6. leti izbrali predvsem zato, da smo se izognili prevelikim 
posegom in prebojem v konstrukcijo.  
Tudi temeljita prenova kanalizacije je nepotrebna, saj bi se spet razrahljale stare stene. Večina cevi je 
plastičnih in prenesejo visokotlačno čiščenje, mogoče jih je pregledati s kamero in možne napake 
sanirati.  
Popisi kažejo, da v samem izhodišču projektiranja očitno ni bilo kulturnovarstvenih pogojev, kaj šele 
konzervatoskega načrta, ki bi bil za kulturno dediščino evropskega in svetovnega pomena vsekakor 
potreben.  
Avtorji projekta ves čas vztrajamo in trdimo, da je v sklopu investicijske prenove treba najprej 
zamenjati notranja vrata, prenoviti kopalnice in popraviti pločevinaste obrobe dimnikov na strehi, kar 
bi bilo mogoče narediti ob delovanju hostla do sezone. Možne večje posege pa v naslednjih turističnih 
medsezonah. Kajti z vsakim tednom zaprtja hostla, se dela neprimerno večja škoda kot jo prenova, 
posebej prevelika in predolga lahko nadoknadi.   
Prenova, ki je razvidna iz teh popisov, bi bila nedopusten poseg v celostno umetniško delo, in celovit 
sklop avtorskih pravic, ki niso vezane samo na celice nadstropja, temveč na celo stavbo Celice. Ne gre 
samo za nerazumljivo zapravljanje javnega denarja, temveč za nerazumno uničevanje enkratne in 
unikatne »svetovne znamenitosti«.   


