Odstiramo zgodbe brežiških stavb

GOSTILNA IN KOPALIŠČE GRIČ
Zgodba gostilne in kopališča Grič sega na začetek 20. stoletja. Posojilnica v Brežicah je leta 1905
od mokriške graščine za 40.000 kron odkupila posestvo Grič na Čatežu. Pod gričem ob cesti
Čatež–Krška vas, nedaleč stran od mostu čez Krko in Savo, je zgradila moderen hotel z gostilno
z namenom, da se v njej zbirajo Slovenci. Pod gostilno, na bregu Krke, so hkrati zgradili kopališče
z leseno kopališko stavbo, ki je imela tri slačilnice za kopalce.
Slovesno odprtje letovišča in gostilne Grič je potekalo v nedeljo, 14. julija 1907. Organizirana je
bila velika veselica s koncertom vojaške godbe pešpolka št. 96 iz Karlovca. Plesu in petju je sledil
ognjemet. Na odprtju, ki se je začelo v popoldanskem času, so poskrbeli tudi za prihod in
pogostitev gostov.

Vabilo na odprtje letovišča in gostilne Grič hrani Posavski muzej Brežice.
Vir: https://www.pmb.si/posavska-stoletja/letovisce-in-gostilna-gric-%E2%80%93-110-let.
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Vabilo na odprtje letovišča in gostilne Grič v časopisu Posavska straža (14. julij 1907).

V začetku 20. stoletja so imele gostilne goste porazdeljene tudi po političnem prepričanju. V
gostilno na Griču, ki je bila zgrajena na pobudo slovenske posojilnice, so tako kot v Narodni
dom, zahajali predvsem Slovenci. Zaradi narodno zavedne usmeritve so mu rekli tudi slovenski
Grič. (Počkar, 2005, str. 96)
Posojilnica je v začetku odprtja v različnih časopisih vabila k obisku letovišča Grič in njegove
okolice. V svojih oglasih so izpostavljali izvrstno kuhinjo, sveže pivo in najboljše vino Bizeljčan
ter možnost plavanja in veslanja v kopališču čez cesto.

Oglas v časopisu Domovina (8. maj 1908).
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Oglas v časopisu Slovenski narod (19. maj 1908).

Na spletni strani Posavskega muzeja Brežice preberemo:

»Gostilna Grič je imela štiri sobe za goste in tri gostilniške sobe, v katerih so stregli hrano in
pijačo. Gostje pa so radi posedali tudi pred gostilno in na veliki verandi, kjer so na steni lahko
prebirali verz »Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj« iz pesmi Domovina, ki jo je
napisal dr. Radoslav Razlag, ki je imel svoje posestvo na Čatežu, uglasbil pa Benjamin Ipavec.«

Razglednico založnika Aug. Šek, ki je bila odposlana 8. avgusta 1908,
hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.
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V političnem listu za slovenski narod, z naslovom Slovenec (1907), so o novem slovenskem
hotelu zapisali: »Grič leži tik ob Krki in Savi; loči ga samo nov impozanten železen most, 524

metrov dolg, od Brežic. Brežice imajo najugodnejšo zvezo z Gradcem, Ljubljano in Zagrebom:
omnibus in drugi vozovi skrbe za osebni promet med kolodvorom, brežiškim Narodnim
domom in Gričem. Cene sob, stanovanj, jedil, pijač, kopališč in druge postrežbe so jako nizke.«
V Narodnem listu iz leta 1908 preberemo: »Hotel Grič ima mnogo najukusneje in najmoderneje

urejenih svetlih in visokih sob, dobro gostilno, izvrstno kuhinjo in toči sveže pivo in najboljšega
Bizeljanca. Obširni senčnati vrt in veranda razveseljujeta vsakogar.«

Foto J. Tomše ml., Jesenice na Dolenjskem, založnik A. Kalin, odposlana 12. julija 1910.
Fotografijo hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.

Grič je bil v lasti brežiške Posojilnice do leta 1918. Glavni vzrok prodaje je bil, da ni več služila
prvotnemu namenu, da bi se v njej zbirali Slovenci. Kupil jo je brežiški trgovec Jože (Josip) Uršič,
znan kot ustanovni član in prvi načelnik Sokola v Brežicah. V brežiškem Narodnem domu sta
do leta 1918 skupaj s trgovcem Lipejem imela trgovino.
Josip Uršič je gostilno s kopališčem nekaj časa oddajal v najem, leta 1931 pa se je z družino
preselil na Grič, prevzel gostinsko dejavnost in letovišče prenovil. Tri preproste kopališke kabine
so razširili na 42 kabin in uredili ploščad pred njimi. Pri postavitvi nove kopališke stavbe, ki je
bila zgrajena iz smrekovega lesa, se je izkazal brežiški tesarski mojster Janez Krofl. Iz manjšega
lesenega kopališča je sčasoma nastal 28 metrov dolg in 5 metrov širok kopališki objekt. (Počkar,
1995)
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Razglednico založnika in fotografa Josipa Pelikana, ki je bila poslana 10. maja 1911,
hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

Razglednico, ki je bila poslana 27. avgusta 1913, hrani Zvonko Kežman.
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Kopališče Grič
Prvi kopališki objekt, ki je bil zgrajen hkrati z gostilno, je imel dve manjši in eno večjo slačilnico.
Uršič se spominja: »Projekt gradnje novega kopališča je bil zelo zahteven, toliko da ne poguben,

in finančno tolikšen zalogaj, da smo skoraj doživeli finančni zlom. Glede denarja je zadevo
reševalo posojilo in prodaja hiše na Čatežu, na Rázlagovem hribu, kot ga danes imenujejo
prebivalci. Zgraditev kopališča je stala 120.000 dinarjev. To je bilo ogromno denarja, saj je
krava stala okroglo 600 dinarjev.« (Počkar, 1998)

Razglednica, ki jo hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, je bila poslana 21. januarja 1914.

Priprave na gradnjo kopališča Uršič strne tako: »Moj oče si je šel ogledat različna kopališča, npr.

na Bled, v Novo mesto. Gradnja je bila gotovo dobro premišljena, saj stoji kopališče na brežini
poplavne Krke. Objekt je bil iz kupljenega smrekovega lesa, nekaj stebrov je borovih, od
domačega gozda. Samo les, ki smo ga dokupili za kopališki objekt, je stal 40.000 dinarjev.
Kopališka zgradba je merila 28 x 5 metov in je imela 42 kabin. Zunanji gostje so plačevali
dnevno po 4 din za kljuko, Brežičani po 2 din, študentje in dijaki pa po pol din za kljuko. V
kabini je bilo po 6 kljuk; kdor je hotel biti ob koncu tedna v njej sam, je moral plačati za vseh
6 kljuk.«
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Kopališče Grič na višku poletne sezone.
Fotografijo, ki je bila posneta 11. avgusta 1933, hrani Zvonko Kežman. Foto: V. Bavec.

Kopalna sezona je bila julija in avgusta, mogoče polovico junija in tja do 10. septembra. Uspešna
sezona je bila odvisna tudi od vremena. »Pred kopališčem je bila sončenju namenjena lesena

plošča, katere deske je bilo mogoče odstraniti. Če je voda narasla dva metra in pol nad normalo,
smo morali deske pobrati. Kopališki posel je bil zelo tvegan, ker se ob deževju ljudje niso kopali.
Danes takih kopališč s takšnimi kabinami ni: danes pridejo ljudje že tako oblečeni, da ne
potrebujejo slačilnic ali pa se preoblečejo za grmom.« (Počkar, 1998)
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Razglednico, ki prikazuje letovišče in kopališče Grič v 30. letih 20. stoletja,
hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

Razglednico, ki je bila odposlana 13. junija 1938, hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.
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Med 1. in 2. svetovno vojno so Brežičani poletne popoldneve radi preživljali ob Savi in Krki.
Takrat so nemštvo in slovenstvo kopalcev označevali tudi tako, da so nemčurji imeli Savo,
Slovenci pa Krko. Kopališče na Krki pod gostilno Grič je bilo v tridesetih letih 20. stoletja
priljubljeno kopališče mestnih družin. Poleg brežiških družin so se pogosto in v velikem številu
prihajali kopat tudi Hrvatje, ki jih je ob nedeljah zjutraj v Brežice pripeljal »kopalni« vlak.
(Počkar, 2005)
Poleg domačinov so priljubljeno kopališče obiskovali predvsem Zagrebčani. Razlog najdemo v
ugodnih prometnih povezavah. Poleti je namreč vsako nedeljo vlak ob 8.30 zjutraj kopalce iz
Zagreba pripeljal v Brežice. Do gostišča se je večina gostov pripeljala s fijakarji. Mnogi so do
Krke pešačili, tako da je bila glavna brežiška cesta ob poletnih nedeljskih jutrih polna ljudi. Veliko
gostov, predvsem trgovcev in zdravnikov, se je iz Zagreba pripeljalo tudi z avtomobili.
Marjan Uršič se spominja: »Imeli smo nekaj stalnih gostov iz Zagreba, na primer štiričlansko

družino tajnika nemškega konzulata v Zagrebu Göringa z ženo Litvanko in dvema hčerama, ki
so letovali pri nas vedno v isti sobi. Zanje je bila rezervirana soba za verando, ki je bila največja
in smo vanjo ob njihovem letovanju postavili še eno posteljo. Od leta 1931 do 1940 so vsako
leto najmanj po en mesec letovali pri nas. Njim se je stregla hrana posebej, na verandi, ker je ta
soba imela vrata na verando.«
Po celodnevnem kopanju, sončenju in prijetnem druženju so se vrnili domov.

V Krki je bilo med vikendi v glavni sezoni toliko ljudi, da je bilo včasih težko plavati.
Razglednico, ki je delo založnika Bavca in je bila izdana v 30. letih 20. stoletja,
hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.
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Občasno je na kopališču prišlo tudi do nesreč.

Objava v časopisu Slovenec (29. maj 1931).

Gostišče Grič
Enonadstropno stavbo je Josip Uršič do leta 1931 dajal v najem. Z najemniki je bil dogovorjen,
da prodajajo njegovo vino. Kasneje se je zaradi neplačevanja najemnine odločil, da bo gostilno
vodil sam.
Sin Marjan se spominja, da so levo nad hišo za goste uredili teraso z mizami, stoli in klopmi,
nekoliko više v hribu pa še pokrito balinišče. Desno nad hišo je svoje mesto dobil vrt. Po 2.
svetovni vojni so tedanji najemniki gostilne levo za hišo zgradili okroglo betonsko plesišče.
(Počkar, 1998)
V prvem nadstropju so bile štiri sobe za goste in stanovanje Uršičevih, zgoraj dve podstrešni sobi
za kuharico in natakarico in spodaj trije gostilniški prostori. Sobe za goste so bile opremljene s
po dvema posteljama in divanom kot pomožnim ležiščem, ki so ga po potrebi premikali. Poleg
omare, mize, vsaj dveh stolov, nočne omarice in lesenega umivalnika z marmorno ploščo so
imele sobe porcelanast vrč in lavor. Topla voda se je prinašala po naročilu. Sobe so imele
lončene široke peči, v katerih so kurili s kupljenimi bukovimi in lastnimi drvmi. Na levi strani
hiše je bila pred gostilniškimi prostori v prvem nadstropju lesena veranda, ki so jo Nemci med
drugo svetovno vojno sezidali. Kuhinja je bila desno spodaj. Pod hišo sta bili dve kleti, vsako
nadstropje pa je imelo eno stranišče. (Počkar, 1998)
Na desni strani gostilne je stal zidan hlev, v katerem je bil konj in sobica za hlapca, v odprtem
delu hleva pa so hranili kočijo in voz.
Za notranjo opremo gostilne je poskrbela že njena prva lastnica – Posojilnica. Gostilniški del, ki
je obsegal 3 prostore, je bil opremljen z 18 okroglimi mizami, ki so bile vedno pokrite s prti.
Pred in za hišo je bilo še dodatnih 30 miz, na verandi pa še dodatnih 6. Poleg tega so imeli tudi
vrtne mize in klopi, tako da je bilo na vrtu prostora za okoli 200 ljudi.
Do napeljave elektrike v začetku 40. let 20. stoletja so v gostilniških prostorih uporabljali Petroplin luči, v sobah pa petrolejke ali emajlirane svečnike s svečami.
Sin Marjan Uršič v monografiji Iz časov ječmenove kave (1998) obuja spomine: »Izven sezone

se je hrana največkrat pripravljala samo ob sobotah in nedeljah. Direktor neke zagrebške firme
je prihajal letovat k nam deset let in je imel že rezervirano sobo. Zanj je moral biti v nedeljo
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zvečer, preden je odšel, pripravljen telečji ali piščančji ajmoht z zdrobovimi cmoki. Včasih so
takšno večerjo dobili tudi naši stalni gostje.«
V poletnem času ob nedeljah, ko je bil obisk največji, so najpogosteje pripravljali pohanega
piščanca, pečeno kokoš in pečenko, zrezke pa so gostje lahko dobili le po naročilu. Po grlu je
poleti najbolj teklo pivo Union in belo sortno vino. Slednje so pridelovali v Attemsovih grajskih
vinogradih v Pišecah in na Sromljah.

Razglednico, ki je bila izdana v 50. ali 60. letih 20. stoletja, hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.

Po smrti lastnika Josipa Uršiča med 2. svetovno vojno se je lastništvo preneslo na ženo Josipino
Uršič, rojeno Jager, po njeni smrti pa na dediča Marjana in Nado Uršič. Gostinski lokal s
kopališčem je do danes zamenjal več lastnikov. V povojnih letih je kopališče začelo propadati,
zato so ga novi lastniki v 90. letih 20. stoletja odstranili.
Leta 1957 v zborniku Posavje 1 preberemo, da sta gostinstvo in turizem šibki panogi mestnega
gospodarstva. Poleg štirih gostinskih obratov v mestu je za goste v turističnem pogledu privlačna
zlasti brežiška okolica s Čateškimi toplicami in gradom Mokrice. V poletnih mesecih pa je bil
vabljiv tudi Grič s toplo vodo Krke (27 °C), ki so jo od pomladi do jeseni, zlasti ob nedeljah,
poleg domačinov množično obiskovali tudi Zagrebčani.
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Restavracija Grič je bila v 60. letih 20. stoletja odprta vse dni v tednu.
Razglednico, ki je bila izdana v 50. ali 60. letih 20. stoletja, hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.

V članku Gostišče Grič obnavljajo (1963) je zapisanih nekaj vrstic o preureditvi gostišča Grič. V
stavbi so popolnoma obnovili vodovodno instalacijo, električno napeljavo, uredili razsvetljavo
okoli stavbe in sanitarije. Sodoben turistični objekt so opremili z lepimi gostinskimi prostori,
dogradili lepo urejen vrt in parkirni prostor za okoli 40 vozil. Gostišče je prevzelo tudi kopališče.
Gostom so poleg vin nudili različne specialitete (ražnjiče, čevapčiče, jagnjetino, pečenega
odojka, sveže ribe vseh vrst in divjačino).
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V začetku 60. let 20. stoletja sta Grič obiskala Josip Broz Tito in njegova žena Jovanka.
Fotografiji hrani Zvonko Kežman.
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Fotografije, ki jih hrani Zvonko Kežman,
prikazujejo zadnjo večjo obnovo gostilne Grič v začetku 90. let 20. stoletja.

V času od leta 1993 do 1995 so novi lastniki zaradi uničenosti kopališče odstranili, hlev ob
gostilni pa porušili in tako pridobili potrebna parkirišča. Prenovili so celotno stavbo (okna, vrata,
streho, vodovodne in električne instalacije, fasado itd.) ter uredili njeno okolico. Po temeljiti
obnovi je v stavbi ponovno zaživela gostilniška dejavnost. Po letu 2000 je Grič kupil sedanji
lastnik Zvonko Kežman, ki je gostilno vodil do leta 2018, potem pa jo predal sedanjemu
najemniku.
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Podoba gostilne danes.
Vir: https://www.discoverbrezice.com/pizzeria-in-pivnica-point.

Gostilna je bila dolgo znana kot odlična picerija, ponudbo pa so v zadnjih letih nadgradili tudi
z drugimi jedmi. Danes nosi ime Pizzeria & pivnica Point. Gostom je na voljo pestra ponudba
pic iz krušne peči, jedi iz žara, morskih jedi, burgerjev in LCHF-ponudba. Na svoj račun pridejo
tudi vegetarijanci.
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Spletni viri:
Letovišče in gostilna Grič – 110 let, https://www.pmb.si/posavska-stoletja/letovisce-in-gostilnagric-%E2%80%93-110-let, na dan 27. 5. 2021.
Pizzeria in pivnica Point, https://www.discoverbrezice.com/pizzeria-in-pivnica-point, na dan
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