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Najstarejši hotel v Ljubljani

Slon na pragu drzne in 
drage prenove
Novinarji Društva turističnih novinarjev s predsednikom Dragom Bulcem so začeli obiskovati znamenite 
ljubljanske hotele in uspešne gospodarske turistične družbe; prvi jim je svoja vrata odprl najstarejši hotel 
v slovenski prestolnici – Slon. Štirizvezdični hotel s storitvami petzvezdičnega je že več let član skupine 
Best Western, ima 170 hotelskih sob, 85 redno zaposlenih in okoli 30 študentov, ki opravljajo različna dela. 
Brez dvoma ima najboljšo lokacijo v središču Ljubljane, a imajo veliko zadrego, saj taksisti nimajo dostopa 
do hotela. Razumi, kdor more!

Hotel ima dolgo tradicijo in še zdaj slovi po zgodbi, ko je daljnega 
leta 1552 avstrijski vojvoda Maksimilijan II. odpotoval v Madrid in 
se oženil z Marijo Špansko. Takratni španski kralj mu je dal za darilo 
slona – živega, kajpak! Maksimilijan, željan slave, se je odločil, da 
bo šel peš po glavnih mestih svojega cesarstva v družbi s slonom. 
Ustavil se je tudi v Ljubljani – pred gostilno, ki je stala prav tam, 
kjer zdaj stoji hotel Slon.
V gostilni je prenočil in ta se je odtlej imenovala Pri Slonu. Pozneje 
je na istem mestu zrasel hotel Elefant (slon), ki je postal hotel Slon. 
»Potomci zadnjega lastnika hotela g. Gnesde so pred leti prespali 
pri nas in zelo obžalovali, da niso več njegovi lastniki,« pripoveduje 
Gregor Jamnik, direktor hotela Slon in predsednik Združenja 
hotelirjev Slovenije.
Bo pa do leta 2022 hotel Slon postal eden najudobnejših in 
najlepših hotelov v Ljubljani, saj načrtujejo njegovo prenovo, 

vredno 18 milijonov evrov. Načrti so ambiciozni, hotel  bo med 
drugim pridobil nove sobe,  17-metrski plavalni bazen, sodoben 
SPA, fitnes center, razkošno recepcijo ... »Neverjetno dolgo že 
čakamo na  dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje 
(ARSO)! Ko bomo dobili gradbeno dovoljenje, se bomo začeli 
pogajati z gradbeniki, ki so zdaj zelo zasedeni. Imamo pa v 
Sloveniji samo štiri podjetja, ki so sposobna izvesti tak projekt, kot 
bo prenova hotela Slon,« pravi Gregor Jamnik, ki se tudi pohvali, 
da je njihov hotel edini v prestolnici, v katerega Ljubljančani vsak 
dan prihajajo na kavo in na tortice v kavarno Zvezda. Ta je 
nenehno zasedena in je treba tudi počakati na prosto mizo. 
Številni prihajajo tudi v zelo sodobno restavracijo na kosilo. »Smo 
edini hotel v Ljubljani, ki mu je uspelo kaj takega!« dodaja Gregor 
Jamnik.
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»Iz  posteljnine sem pravzaprav doktoriral. Že dolga leta spremljam hotelirstvo po svetu, zato porabim ves svoj denar – imam dvanajst 
let star avto – za to, da se posvečam posteljnini, vzmetnicam, vzglavnikom, vsemu, kar je pomembno za dober spanec gosta,« 
poudarja Gregor Jamnik. Na fotografiji z Dragom Bulcem, predsednikom Društva turističnih novinarjev Slovenije. 
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