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Okrog leta 1908  je bilo v čast osebnemu 
jubileju cesarja Franca Jožefa postavlje-
nih več identičnih in podobnih stavb, ki so 
služile šolam, zato jih je še danes mogoče 
najti v tako velikem številu. Ena pa je čisto 
nekaj posebnega. V središču Kaple ob 
Dravi stoji namreč že več kot 100 let stara 
Stara šola. Do leta 1978 je sprejemala celo 
do 150 šolarjev v svoje učilnice, leta 2005 
pa je znova odprla svoja vrata in začela z 
dejavnostjo, za katero je odgovorna njena 
trenutna lastnica Ana Cigan.

Gospa s čisto nenavadnim okusom je 
notranjim prostorom pričarala posebno 
svetlobo, objektu pa je dala občutek 
domačnosti in sproščenosti. Prav zara-
di te domačnosti in drugačnosti pa se go-
stje velikokrat radi na to mesto vračajo 
na praznovanja porok, družinskih sla-
vij, rojstnih dnevov, filmskih večerov in 
drugih pomembnih dogodkov. Lastni-
ca Stare šole pravi, da se od ostalih obje
ktov s tako ponudbo razlikujejo predvsem 
po organizaciji in gostoljubju: »Okolje pri 
nas je predvsem družinsko, delamo zelo 
sproščeno, radi se vmes pošalimo in mis-
lim, da je to eden od razlogov, zakaj se go-
stje vedno znova radi vrnejo. Prav tako se 
gostom in njihovim željam individualno 
posvečamo, zato ti večkrat pravijo, da se 
pri nas počutijo kot doma.«

Ana je prepričana, da je skrivnost uspeha 
predvsem v njenem motu pri delu: 
»Počasi delaj in uživaj. Tudi ob prazno-
vanjih ne hitimo, strežemo v miru, gostov 
ne želimo obremenjevati ali jim dajati 
kakršnega koli občutka pritiska. Nasprot-
no, nekateri so nam celo rekli, da ima-
jo občutek, da se čas za njih pri nas usta-
vi. To nas zelo veseli. Je pa res, da moj 
brat Andrej, ki je odgovoren predvsem 
za kulinarični del in kuhanje, pri kuhan-
ju zelo rad na glas posluša klasično glasbo, 
mogoče pa je kaj na tem.«
V prihodnosti si želi delati naprej tako kot 
do sedaj, želi pa si, da bi svojemu jedilni-
ku dodala še malo španskega pridiha, kaj
ti njen novi partner prihaja s Tenerifov. 
»Trenutno se lahko pohvalimo predvsem 
z balkansko hrano, od polnjenih make-
donskih paprik, do čevapčičev na saraje
vski način ter peke hobotnice in jagenčka. 
Sami delamo tudi začimbe, sušimo 

domačo zelenjavo in delamo gobji prašek, 
želeje in čemaže in tisti, ki znajo ceni-
ti ta način dela in to vrsto hrane, so zelo 
zadovoljni. Sem pa zelo veliko na poti po 
Španiji, kjer si trenutno nabiram nove ide-
je, da bi lahko popestrila svojo kuhinjo še 
s španskimi novostmi, drugače pa si želim 
samo tako naprej – veselo in pestro.«

Samozavestna lastnica, ki zase pravi, da 
je predvsem odprta oseba, obenem pa 
tudi dolgoletna zbiralka starega pohištva, 
nam je še zaupala, da je strastna bralka, ki 
rada na potovanjih poišče vedno kaj no-
vega za popestritev knjižne police. Stari 
šoli je tako s svojimi idejami, kot so zim
ska srečanja ob »Slovenskem brunchu« 
ali pa poletno »posedanje« v Stari šoli oz. 
»Nachsitzen«, poleg bogate knjižnice, ne-
navadne odprte kuhinje, sobe za druženje, 
kina, kletne zbirke slovenskih vin, baze-
na in čudovitega vrta, v katerem človek 
resnično najde mir, dodala še energi-
jo in življenje. Bivša študentka ekonomije 
in mama treh otrok pravi še, da je ideja 
prišla čisto nenačrtovano. Vesela je, da se 
je lahko osebno in profesionalno razvila v 
tolikšni meri, največ pa ji pomeni podpo-
ra družine in prijateljev. In če smo v Vas 
vzbudili kanček radovednosti in ste že 
začeli razmišljati o obisku, se lahko o vseh 
podrobnejših informacijah pozanimate na 
spletni strani: www.alteschule.co.at.

Ani Cigan je s svojim 
nenavadnim stilom pono vno 
uspelo oživeti zidove Stare 

šole v Kapli ob Dravi in prosto-
rom ponovno vrniti življenje, 

jim dati funkcijo.

Raj za dušo in oči 
Ana Cigan  s svojima hčerkama in sinom. »Podpora družine in skupno delo ter pomoč mojih hčera mi ogromno pomenijo.« Desno: primer skrbno 
pripravljenega pogrinjka v Stari šoli za eno od prireditev.
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