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Kjer sta doma  
užitek in počitek
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Hiša na Celjski cesti 5 je dobila ime Pri Ančki 
po lastnici Ani Sekavčnik. Ta jo je kupila v tri-
desetih letih prejšnjega stoletja od družine Ei-
chholzer. Po drugi svetovni vojni so hišo delno 
nacionalizirali in Ančka je v njej postala naje-
mnica, v objektu pa so bili tudi socialna stano-
vanja in pisarne. Gostilna je bila do zaprtja v 
sedemdesetih letih ena od najbolj obiskanih 
na tem delu.

Priložnost za novo življenje
S celovito prenovo je decembra 2017 dobila 
priložnost, da zaživi novo življenje pod ime-
nom Hiša Ančka. Nova lastnika Maja Gabro-
vec in Peter Uranc sta se odločila ime ohraniti, 
po eni strani zato, ker so ga domačini že med 
obnovo vzeli za svoje, pa tudi zato, ker ima-
ta – kakšno naključje – hčerko Ano. Obnova 
spomeniško zaščitenega objekta s površino 
750 kvadratnih metrov seveda ni bila majhen 
zalogaj, pod novo zunanjost se je podpisala ar-
hitektka Tina Jeseničnik. Hišo tako po novem 
na pročelju krasi velika steklena stena, ponud-
bo bogati 250 kvadratnih metrov velika letna 
terasa, pika na i pa so prelepi pogledi na Uršljo 
goro, ki v hipu očarajo. 

Na obrobju mestnega jedra Slovenj Gradca je v novi podobi zaživela več kot 218 let 
stara zapuščena hiša. Tisti z dobrim spominom vedo, da gre za objekt, v katerem 
je nekoč domovala gostilna Ančka, daleč naokrog znana po živahnih veselicah. Kot 
pepelka se je prelevila v Hišo Ančka, sodoben butični hotel, ki vabi s pregovorno 
koroško gostoljubnostjo in izvrstno kulinariko.

Po prvem kulinaričnem letu je napočil čas za 
razširjeno Ančkino zgodbo z odprtjem butič-
nega hotela s petimi sobami. Obnove notra-
njosti sta se lastnika bolj ali manj lotila sama. 
Izbirala sta naravne materiale, les, kamen, že-
lezo, steklo, pri čemer sta v hiši ohranila vse, 
kar se je ohraniti dalo. Dodano pohištvo je iz-
delano po meri, večinoma iz hrastovine, ki so 
jo položili tudi po tleh. 

Vsaki sobi svoja zgodba
Vsaka soba se postavlja s svojo zgodbo in z 
imenom – te so izbrali po družinskih članih: 
enoposteljno pri glavnem vhodu po hčerki 
Ani, soba številka dva se imenuje Majek, to 
je bil lastničin vzdevek v mladosti, Peter je za 
sobo številka tri izbral ime Petruha, še dve pa 
sta dobili ime po mamah lastnikov, tako Cilka 
ponuja pogled na Ozko ulico, soba Majdica, ki 
ima svojo galerijo, s čimer so izvrstno izkori-
stili čar, ki ga daje mansarda, pa se ponaša s 
pogledom na gore. Pika na i razvajanju pa je 
obisk hišnega wellnessa, ki ponuja finsko in 
infra savno, profesionalni whirpool in vodno 
posteljo. In kar ni nepomembno: za ugodje in 
dobro počutje gostov skrbi ekipa 11 ljudi.

Dobrote na žlico, domače 
testenine, hišni burgerji in 
fantomske pice
Lega Hiše Ančka že od nekdaj na obisk ne vabi 
samo domačinov, temveč tudi popotnike in 
turiste, ki želijo okusiti pregovorno Koroško go-
stoljubnost in izvrstno kulinariko. Danes poleg 
tradicionalnega obroka »na žlico« Hiša Ančka 
vabi z »italijansko kulinariko s pridihom Slove-
nije«, ki se odlično ujema z domišljenim interi-
erjem. Vhod ima belo in široko stopnišče, šank 
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se postavlja z udobnimi fotelji in bogato zbirko 
viskijev, jedilnico definira visok strop z lestenci, 
prostorne stene pa krasijo ogledala. Prevladu-
joča barva je zlata, razen opečnate dekoracije. 
Klopi so okras, stoli školjkasti, mize minimali-
stične, pogrinjki pa papirni. In ker dober glas 
kmalu seže v deveto vas, daleč naokrog že slo-
vijo po domačih testeninah, hišnih burgerjih in 
fantomskih picah iz prave napolitanske krušne 
peči, ki kraljuje v zimskem vrtu. Veliko pozor-
nost je posvečena vrhunskim sestavinam, ze-
lenjava, sploh sezonska, pa je obvezno lokalno 
pridelana. Za radovedne mladi chef Gašper 
Kačičnik – član slovenske kuharske reprezen-
tance, ki bo čez dve leti državo zastopala na 
svetovnem prvenstvu v Luksemburgu, sicer pa 
se je uril pri Ani Roš in v Ljubljani Na gradu, pa 
tudi v Italiji, Švici in Kanadi – komaj čaka, da 
pokaže, kaj zna. Tudi v ta namen prirejajo raz-
lične kulinarične in tematske večere, na veliki 
letni terasi je dovolj prostora, da v poletnem 
času priredijo glasbene in kulturne dogodke, 
najmlajši pa se lahko brezskrbno igrajo na igra-
lih igrišča z umetno travo.

Slovenija je bila zaradi geografske lege od nekdaj stičišče različnih kultur in zato tudi vsaj 
začasna domovina številnim umetnikom, ki se danes uvrščajo med najuglednejša imena v 
mednarodni javnosti. Mojster samospeva, skladatelj Hugo Wolf, je svoje izjemno ustvarjalno, 
čeprav kratko in tragično življenje, preživljal v Slovenj Gradcu in na Dunaju. Njegova glasba, s 
katero je zaznamoval celoten srednjeevropski kulturni prostor, je še danes priljubljena med 
glasbenimi navdušenci. V mestu, kjer se je rodil Hugo Wolf, ki je veljal za čudežnega glasbenega 
otroka z absolutnim posluhom, so se mu ob 160. obletnici njegovega rojstva poklonili z vrsto 
dogodkov, občina pa je med drugim tudi obnovila Wolfovo rojstno hišo.
Veliki skladatelja se je rodil leta 1860 v Slovenj Gradcu, kjer je bil njegov prvi glasbeni učitelj 
oče Filip, ki je doma rad muziciral. Kot 15-letnik se je odločil, da bo na Dunaju študiral na 
konservatoriju za glasbo. Skladateljsko se je posvetil predvsem samospevu in ustvaril vrsto 
zbirk pesmi, s katerimi je po letu 1894 zaslovel po vsej Evropi. Ob samospevih je leta 1895 napisal 
še opero Der Corregidor in vrsto drugih del. Na vrhuncu ustvarjalnih moči so ga poimenovali 
»Wagner pesmi« oziroma pesemski lirik. Čeprav ga je bolezen premagala leta 1903, v svojih 
delih, v katerih je dosegel popolno enotnost pesmi in uglasbitve, še danes izžareva svojo moč. 

V čast čudežnemu glasbenemu otroku z absolutnim posluhom

V Slovenj Gradcu letos praznujejo 160-letnico rojstva poznoromantičnega skladatelja samospevov Huga Wolfa. 


