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Smo družinsko podjetje Jotas d.o.o., katerega lastnik je Jože Sadar mlajši.  
Z gostinstvom se ukvarjamo že več kot  25. let, ljudje pa nas dobro poznajo po 
gostinskem lokalu Pizzerija Špica v Laškem. V letu 2019 smo od Pivovarne  Laško 
Union d.d. odkupili nekdanji Hotel Hum, ter se odločili za popolno preureditev.

Hotel nekoč znan pod imenom 
Hotel Hum, smo temeljito 

preuredili in ga preimenovali 
v Hotel Špica Laško.

Hotel in restavracija Horiak
 
Po zgodovinskih zapisih, je na današnji 
lokaciji že leta 1862 delovalo gostišče. 
Prvi lastniki so bili posestniki Šavsi, ki pa 
so zgradbo prodali družini Horjak. Franc 
Horjak je z ženo Marijo vse do leta 1896 
vodil gostišče, imenovano Hotel in 
restavracija Horiak. Hotel je imel hišno 
številko 116 ob ulici Cillier Straße.

Vse do danes, se je v 158 letih, zamenjalo 
mnogo lastnikov in najemnikov. Prav 
vsi izmed njih pa so ostali zvesti prvotni 
dejavnosti gostinstva in hotelirstva, s 
poglavitno značilnostjo, da je lokacija 
hotela ostala vedno na istem mestu.

Rojstvo pri človeku pomeni začetek poti, 
kasneje nam življenje sicer prinese še 
mnogo takšnih in drugačnih izzivov,  
vendar brez rojstva ni začetka. Družina 
Horiak je tako z otvoritvijo Hotela in 
gostišča Horiak začela pisati obsežno 
zgodbo, ne samo v ožjem družinskem 
smislu, temveč tudi širše, saj je bil začetek 
gostinske in hotelirske dejavnosti izrednega 
pomena tudi za celotno mesto Laško in 
njegovo okolico. Hotel je tako leta 1862 
kot prvi delujoč hotel v Laškem začel igrati 
pomembno vlogo, ob že nekaj let prej 
odprtih laških toplicah, dobro znanih po 
svoji značilni welness ponudbi.

Hotel Henke
 
Novi hotelirji so leta 1901 postali družina 
Henke. Franc in Terezija sta upravljala z 
gostiščem in hotelom vse do leta 1921, ko 
sta posel prepustila sinu Francu mlajšem in 
ženi Karolini, rojeni Vale.  Takrat je hotel 
začel delovati pod novim imenom - Hotel 
Henke.

V času pred in med  1. svetovno vojno in 
vse do 2. svetovne vojne je bilo tako v 
Laškem kot tudi drugod po Sloveniji veliko 
število gostiln. Iz povprečja sta v Laškem 
izstopali Hotel Henke (kasneje Hotel Hum 
in danes Hotel Špica Laško) in restavracija 
oziroma Hotel Savinja. Ti dve gostišči 
sta bili namenjeni bolj ali manj dobro 
situiranim gostom. Goste so takrat delili na 
domače, tuje in Slovence. 

Pri Henke so se zbirali prvi, v hotelu 
Savinja (pri Tropu) pa drugi.

V obeh hotelih je bilo več lepo urejenih 
gostinskih prostorov. V hotelu Henke je 
bila glavna dvorana, ki je lahko sprejela 
do 150 gostov, lep salon in posebna 
lovska dvorana. Restavracija Henke je 
slovela po odlični kuhinji z raznovrstnimi 
specialitetami. Redili so prašiče in imeli 
lasten vrt z vrtninami, ki jih ni imel nihče v 
Laškem. Seveda je bilo vse namenjeno za 
takratno laško ˝high society˝.

V laškem muzeju so shranjeni originali tiskanih plakatov in vabil, s  
katerimi je gostišče in hotel Henke vabil goste na razne prireditve oz. 
mestne prireditve, ki so se odvijale na velikem gostinskem vrtu pred 
hotelom. Naj omenimo le nekaj primerov takšnih vabil:



Einladung gemütlichen Faschingkräuzhen, 18. Februar 1905

Hotel Henke Laško-Senčnat vrt, izvrstna kuhinja, 
izborne pijače, sobe za tujce vedno na razpolago

Vabilo na maškaradno veduto in ples v 
Laškem, 17.svečanj 1920

je Laško doživljalo lep turističen razmah. 
Bilo je zelo cenjeno zdraviliško mesto, 
dobro poznano ne samo domačim temveč 
tudi tujim gostom. Velik del obiska so 
predstavljali gostje iz Jugoslavije, Avstrije, 
Italije, Nemčije, v Laško so na oddih radi 
prihajali celo gostje iz Švice. 

Vse do leta 1942 je upravljal Hotel Henke, 
Franc mlajši. Po končani 2.svetovni vojni, 
leta 1947 pa je kot nov lastnik vodenje 
hotela prevzel  Valentin Štark z ženo 
Karolino,vdovo pokojnega lastnika Henke 
Franca.

Nabor slovenskih vojakov pred odhodom v 1. svetovno vojno, leto 1914

(Pridobljeni podatki za predhodni zapis, viri: Edo Jelovšek, Novi tednik 1978, Jure Krašovec:110 let TD 
Laško, dr. Jože Maček: Laške gostilne nekoč, Fortunat Stanovšek: Seznam stavbenih parcel, hišnih številk 
in lastnikov, Knjižnica Laško, Matej Jazbinšek, Muzej Laško, kustos Tomaž Majcen)

V obdobju med obema vojnama



Z ustanovitvijo nove države; Socialistično, 
Federativne Republike Jugoslavije, so se 
pojavile bistvene spremembe v lastnini. 
Večino v preteklosti privatne lastnine, kot 
npr. podjetja, trgovine, veleposestva, pa 
tudi hotelsko-restavracijske objekte, je 
država nacionalizirala oz. podržavila. 

Hotel Henke je še nekaj let po končani 2. 
svetovni vojni ostal v lasti družine Štark, po 
letu 1950 pa je objekt prešel v upravljanje 
MLO-mestnega ljudskega odbora. Enaka 
usoda je doletela tudi Hotel Savinjo Laško. 
Ustanovljeno je bilo gostinsko podjetje 
Savinja Laško, ki je bilo l. 1790 pripojeno 

SOZD –u (sest.org.zdr.dela)  Merx Celje. 
Oba hotela sta delovala pod njegovim 
okriljem vse do leta 1988, ko sta Hotela 
Hum in Savinja prešla v last Pivovarne 
Laško.

V novo nastali državi Jugoslaviji Hotel Hum
 
Leta 1985 sta takratna Pivovarna Laško 
in gostinsko podjetje Savinja Laško 
po odločitvi MLO, sklepno pristopila 
k odločitvi, da se po 121 letih obstoja 
hotelski objekt Hum poruši in na isti lokaciji 
zgradi nov, modernejši hotel. Ime hotela so 
obdržali nespremenjeno – Hotel Hum. 

Ker Pivovarna Laško v svoji poslovni viziji 
ni imela v načrtih gostinske dejavnosti, 
je oba hotela Hum in Savinjo oddala v 
najem. Prvi najemnik je bila Anica Aškerc, 
ki je s hoteloma upravljala med leti 
1988-2006. Po letu 2006 je postalo novi 
najemnik Hotela Hum, Zdravilišče Laško in 
ga je upravljalo vse do leta 2010. 

S prodajo Pivovarne Laško, evropskemu 
pivovarskemu koncernu Heineken leta 
2015, preide v njegovo last tudi Hotel 
Hum, vendar tudi Heineken, tako kot 
prejšnja leta Pivovarna Laško, ni kazal 
kakšnega pretiranega zanimanja za 
samostojno vodenje gostinske dejavnosti. 

Nadaljeval je z ustaljeno prakso  dajanja 
hotela v najem.



DOBRODOŠLI!

Hotel Špica Laško

Zvrstilo se je kar nekaj bolj ali manj 
uspešnih najemnikov, vendar resnega 
interesenta za posodobitev hotela, ali 
pa odločitve za nakup ni bilo. Kot smo 
že v uvodu povedali, smo leta 2019 
kupci postali mi, gostinsko podjetje Jotas 
d.o.o. Lastnik, Jože Sadar mlajši je sprejel 
pogumno odločitev popolnoma prenoviti 
hotel. Z gorečo željo, da se glede na 
njegovo 158 let dolgo pot, bogatih 
korenin, tej lokaciji povrne dobro ime, 
in sicer pod imenom Hotel Špica Laško. 
Hotel predstavlja vse vrednote družinskega 
hotela, ponaša se s prijetnim interjerjem 
in všečno ponudbo, ki bo mestu Laško v 
ponos. 

Zasnovo prenove je izdelal arhitekt g. 
Matej Kainz iz Petrovč, ureditev interjerja 
pa smo zaupali oblikovalcem podjetja 
Creo nova iz Maribora ter studiu Luks, arh. 
Primožu Pislaku iz Ljubljane. 

Po končanju del bo Hotel Špica Laško 
obratoval pod kategorizacijo 3 zvezdice 
superior.  Z obogateno kulinarično 
ponudbo pa želimo pridobiti zadovoljstvo 
domačih in tujih gostov. Seveda smo 
dodali tudi našo značilno jed – pice iz 
krušne peči, ki jih jedci pic še kako cenijo. 
Izbiro pic bomo obogatili z novimi okusi, 
vrste napolitana.

Hotel Špica Laško bo nudil nočitve v 28-ih 
lepo urejenih sobah, z  maksimalno 58 
ležišči. Razpolaga tudi z restavracijo s 100 
sedeži, posebna soba s 35 sedeži, pivnico 
za zaključene skupine do 60 gostov, ter 
zunanjo teraso v velikosti  240 m2 z 80 
sedeži, ki ponuja lep pogled na pobočje 
laškega Huma.

Uredili smo tudi nove parkirne prostore 
povsem ob Hotelu Špica Laško, tako da 
gostom ne bo potrebno iskati parkirnih 
prostorov. 


