Odstiramo zgodbe brežiških stavb

MOTEL ČATEŽ

Motel Čatež – biser med moteli ob slovenskih cestah.
Razglednico hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.
Na sotočju Krke in Save, kjer se h Krškemu polju spuste zadnji obronki Gorjancev, leži
Čatež ob Savi. Cesta bratstva in enotnosti, prva vsejugoslovanska moderna
prometnica, ki se je zaradi varnosti prometa znala izogniti večini naselij, si je na tem
mestu utrla prehod med Krko in Gorjanci, pri tem pa se je povzpela med vaške hišice
in razgrnila betonsko preprogo proti Ljubljani oziroma Zagrebu. Pod čateškim gričem
je leta 1972 odprl vrata velik in sodoben Petrolov motel, ki mu poleg bližnjih term gre
zahvala, da je postal ta košček slovenske zemlje znan v domovini in tujini. Motel
Čatež se je s svojo odlično ponudbo zapisal v spomin premnogih voznikov, a mogoče
še bolj tistih, ki so tu iskali zabavo in dobro voljo. Luči v čateškem motelu so
dokončno ugasnile leta 2003.

VZNIK IN RAST POD OKRILJEM PETROLA
Delovanje čateškega obcestnega počivališča se je od začetka do konca odvijalo pod
okriljem ljubljanskega velepodjetja Petrol. V razvoju podjetja sta tako Restavracija »Na
Griču« kot njen naslednik Motel Čatež odigrala pomembno, celo pionirsko vlogo. S
pomočjo znanja in izkušenj čateškega kolektiva je namreč Petrol od začetka 60. let
naprej pisal uspešno zgodbo gostinske in nastanitvene dejavnosti, ki je v ospredje
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postavljala potrebe in pričakovanja gosta ter s tem postavljala standarde tovrstne
dejavnosti v jugoslovanskem prostoru.
Petrol je bil ustanovljen 12. maja 1945 z izdajo odločbe jugoslovanske vlade o
ustanovitvi Državnega petrolejskega podjetja Jugopetrol s sedežem v Beogradu.
Podjetje je takoj po ustanovitvi odprlo podružnice v vseh republikah, dve leti pozneje
pa je vsaka postala samostojno podjetje, tako tudi Jugopetrol Ljubljana. Ta se je leta
1953 preimenoval v Petrol Ljubljana in pridobil registracijo za uvoz naftnih derivatov.
Obstoječa maloprodajna mreža Petrola ni več ustrezala naraščajočim potrebam, zato
sta bili nujni modernizacija in gradnja novih bencinskih servisov. Prvi pravi bencinski
servis, kot ga poznamo danes, je bil zgrajen v Solkanu pri Novi Gorici. Obratovati je
začel 15. januarja 1953. Leta 1955 je Albert Struna, takrat kot zunanji svetovalec,
komentiral Petrolov razvoj: »Zdaj se vozi ves svet in tudi na naših cestah so nastale
kolone, ki iz najbolj oddaljenih krajev prinašajo svoje zahteve, navade in razvade.
Zato smo sledili sodobnemu razvoju, da bi ustregli osebnemu udobju vsakogar.« Leta
1960 je ljubljanski Petrol premogel 31 bencinskih servisov, naslednje leto pa se je z
odprtjem prve restavracije na Čatežu ob Savi začel ukvarjati tudi z gostinsko
dejavnostjo.
Na odseku Ceste bratstva in enotnosti med Ljubljano in Zagrebom (z začetkom in
zaključkom gradnje v letu 1958) je Petrol zgradil več bencinskih servisov, med drugim
tudi na Čatežu ob Savi. Strma rast avtomobilskega prometa je poleg gradnje
bencinskih servisov narekovala vzpostavitev gostinskih, kasneje pa tudi nastanitvenih
kapacitet. Tovrstno potrebo je ustvarilo več dejavnikov, med drugim takratni standard
potovanja (vozila brez klime in zato nočna vožnja na daljše razdalje) ter nezadostnost
oz. odsotnost tovrstne infrastrukture. Širitve čateškega počivališča je odločilno
spodbudilo rastoče število tujih turistov ter trume zdomcev iz vse Jugoslavije; pa tudi
sejemska dejavnost v hrvaški prestolnici, predvsem spomladanski in jesenski
mednarodni zagrebški velesejem.

Restavracija »Na Griču« pred modernizacijo in razširitvijo leta 1967.
Razglednico hrani Knjižnica Brežice.
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Petrol je torej že zgodaj prepoznal odlično lokacijo Čateža ob Savi, kjer je z leti zraslo
eno najpomembnejših slovenskih obcestnih počivališč. Iz poročila ob 30. obletnici
podjetja Petrol in 15. obletnici Petrolovega gostinstva na Čatežu izvemo, da je
delavski svet Petrola 8. novembra 1960 ustanovil podjetje z nazivom Restavracija »Na
Griču«, kolektiv podjetja pa še isto leto prevzel v upravljanje. Vse od njegovega
začetka do leta 1988 je podjetje vodil Ludvik Hren (nasledil ga je Janez Ivšič, ki je
Motel Čatež vodil do zaprtja v letu 2003). Prvo restavracijo, za današnje pojme le
bife, je na severni strani ceste (v smeri Ljubljane) ob obstoječem bencinskem servisu z
lastnimi sredstvi zgradil ustanovitelj. Za takratne razmere in potrebe, slednje tudi z
vidika uvajanja gostinstva kot nove dejavnosti Petrola, so prostori restavracije
popolnoma odgovarjali, saj je bilo poleg kuhinje in stranskih prostorov na razpolago
40 sedežev v pokritem prostoru in 120 sedežev na terasi. Zaradi potreb potujočih
gostov in majhnih kapacitet je bilo že leta 1962 izdano dovoljenje za 24-urno
obratovanje, ki je ostalo stalnica do zaprtja motela leta 2003. V tretjem letu delovanja
je restavracija presegla začetna predvidevanja o uspešnosti. Dnevno se je ustavljalo v
tem gostinskem obratu do 500 gostov. Večina se je ustavljala le mimogrede. Nekateri
so popili kavo, drugi si potešili lakoto z enolončnico, manj pa je bilo takih, ki so si
naročali zahtevnejše jedi in dražjo pijačo. Leta 1970 je restavracija imela več kot
polovico prometa po zaslugi tujih gostov. Tu se je ustavljalo čedalje več turistov iz
domala vseh evropskih ter številnih izvenevropskih držav, zaradi česar je restavracija
ustvarila polovico in še več prometa v močno želenih zahodnih devizah. Redni gostje
restavracije so bili predvsem šoferji tovornjakov, ki so vozili po mednarodnih progah.

Pogled na Petrolov bencinski servis in preurejena Restavracija »Na Griču«.
Razglednico hrani Knjižnica Brežice.
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Ko so se šestdeseta leta prevesila v drugo polovico, je postalo jasno, da kapacitete
Restavracije »Na Griču« ne odgovarjajo več naraščajočemu obisku. Prvi kolektiv
Restavracije »Na Griču« je štel 6 delavcev, leta 1967 pa jih je bilo že 20, z letnim
prometom, ki je predstavljal 6,8-kratno povečanje glede na začetno leto delovanja.
Stalni porast prometa in vse večje zahteve gostov so narekovale rekonstrukcijo
obstoječega objekta in s tem povečanje zmogljivosti kuhinje, sedišč v pokritem
prostoru, zlasti pa še ureditev ustreznih sanitarij, ki ob jugoslovanskih prometnicah
tedaj še zdaleč niso bile samoumevne. Direktor Hren je pred odprtjem 7. septembra
1967 v razgovoru za Dolenjski list pojasnjeval: »Zadnje čase nam je bilo vsem
pretesno. Potrebo po razširitvi smo občutili najbolj po tem, ko je Jugoslavija odprla
meje. Povečal se je tranzitni turizem in zaradi majhnih zmogljivosti nismo več mogli
sprejemati številnih gostov.« Leta 1965 je kolektiv restavracije predlagal Petrolu, da bi s
skupnimi močni zgradili novo, prepotrebno restavracijo. Odločitev kolektiva, da še
naprej ostane najemnik Petrola ni bila težka, saj so ob tem dosegli delno, vendar
pomembno spremembo najemne pogodbe. V spremenjeni obliki je bila ugodna za
razvoj motela, saj je določala, da v bodoče denar iz najemnine Petrol restavraciji
vrača v obliki investicij in zraven doda še lastna sredstva. Toda pri tem je šlo za varno
naložbo, ki se je Petrolu večkratno obrestovala, poleg tega pa so Petrolu še naprej
ostajale vse devize, ki so jih na Čatežu zaslužili z blagovnimi in neblagovnimi
storitvami. Sedem let po odprtju je restavracija z dozidavo novega gostinskega trakta
pridobila v prvi vrsti na prostoru in udobju. Če je bilo prej v prvotnem objektu na
razpolago 40 »stlačenih« sedežev, jih je bilo po novem v pokritem prostoru od 100 do
120 in še 100 na terasi. Tem je bilo mogoče prišteti še 20 sedežev v banketni sobi.
Modernizirana in povečana je bila tudi kuhinja, opremljena z najsodobnejšimi aparati.
Restavracija je pridobila tudi novo točilno mizo in italijanski stroj za kuhanje kave.

Pri preureditvi Restavracije »Na Griču« je bila premišljeno upoštevana pot sonca, zato
so bili gosti terase zaščiteni pred popoldansko pripeko. Razglednica iz leta 1974.
Vir: https://www.facebook.com/brezice.nekoc/photos/a.1606789956257427/1877462662523487/?type=3&theater.
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MOTEL NAJ BO!
Po 2. svetovni vojni so na Dolenjskem vložili precej sredstev v razvoj gostinstva in
turizma, pri čemer so imeli pred očmi predvsem cilj zagotoviti dotok dragocenih
zahodnih deviz. Ideja o motelu pri Čateških toplicah se je pojavila najpozneje v
začetku 60. let, a je prednost imela izgradnja motela na Otočcu. Po odprtju povečane
Restavracije »Na Griču« leta 1967 je njeno vodstvo imelo v načrtu postopno gradnjo
počitniških oz. »vikend« hišic na hribčku nad restavracijo za goste, ki bi si zaželeli ostati
dalj časa v lepo urejenem kraju in njegovi mikavni okolici. Nato so leta 1970 Terme
Čatež obelodanile, da imajo namen na Čatežu zgraditi obcestni motel z 200 ležišči ter
notranjim in zunanjim kopališčem. Vendar je bil Petrol zopet tisti, ki je imel voljo in
sredstva za udejanjenje ideje o modernem motelu na odlični čateški lokaciji. Ljudski
glas še danes ve povedati, da je imel za njegovo izgradnjo največ zaslug artiški rojak
Jože Rožman, tedaj prvi človek Petrola. Toda v prid investiciji v izgradnjo motela z
restavracijo na južni strani počivališča nasproti obstoječemu bencinskemu servisu in
restavraciji so govorile tudi strokovne analize. Te so potrjevale, da ima Čatež glede na
oddaljenost od Ljubljane in Zagreba zelo ugodno lego, širše območje pa znaten
turistični potencial ter da je to kraj, kjer se bodo potniki, iščoč počitek in oskrbo, radi
ustavljali.

Glava dokumenta Restavracije »Na Griču« iz leta 1967.
Dokument hrani Janez Ivšič.
Čas je v polni meri potrdil predvidevanja o upravičenosti izgradnje sodobnega motela
z bencinsko črpalko na čateški lokaciji. Avtomobilski in tovorni promet se je povečeval
iz leta v leto, konec 60. let pa je narasel že toliko, da kljub povečanim kapacitetam
obstoječe restavracije leta 1967 in vsem naporom zaposlenih skoraj ni bilo več
mogoče obdržati postrežbe na nivoju in oskrbeti vseh strank. Investicijo v izgradnjo
južnega dela čateškega počivališča je dodatno osmišljala napovedana razširitev
magistralne ceste Ljubljana–Zagreb v štiripasovno avtocesto (mimo Čateža je po njej
promet stekel šele leta 2004). Poleg tega je tedaj dozorelo spoznanje, da mnogim
voznikom ne zadoščajo gostinske in servisne usluge, temveč jim zaradi načina
potovanja pravo nujo predstavlja možnost udobnega počitka. Navedeno spoznanje se
je odrazilo v investicijskem programu Petrola, ki je obsegal izgradnjo vrste potrebnih
objektov ob slovenskih cestah, namenjenih oskrbi rastoče množice potnikov na
slovenskih oz. jugoslovanskih cestah. Tako je Petrol do začetka 70. let zgradil nad 200
bencinskih črpalk, več delavnic in pralnic, nekaj gostinskih objektov ter vrsto skladišč
in druge oskrbne infrastrukture.
Oktobra 1970 so se onstran ceste pričela obsežna zemeljska dela, v okviru katerih so
gradbeni stroji odkopali velik del bližnjega griča. Gradnjo motela je izvedel Pionir iz
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Novega mesta, po lastni hvali z »izredno kvalitetno opravljenimi deli«. V ponedeljek,
21. avgusta 1972, je bil odprt »biser« med Petrolovimi moteli, v uporabo pa je bil
predan tudi sodoben večstezni bencinski servis z 250 kvadratnimi metri skladiščnega
prostora in prodajnimi prostori. Motel je bil prostoren, moderno zasnovan in okusno
opremljen, vsekakor pravo nasprotje stereotipnih predstav o balkanskih obcestnih
počivališčih. V pritličje motela je bil umeščen bistro s 60 sedeži, tako imenovani Snack
bar in recepcija z menjalnico. Etažo višje se je nahajala restavracija s 420 pokritimi
sedeži in 240 sedeži na delno zaprti terasi, kjer so mogli brez zadrege postreči vse
obiskovalce, od šoferjev do petičnih gostov. Oko gosta restavracije se je moglo spočiti
na veliki tapiseriji z veduto Brežic domače umetnice Cvetke Miloš. V posebnem krilu
objekta je bilo na razpolago 45 ležišč (dvoposteljne in ena triposteljna soba). Ponudba
sob je služila pridobivanju posebej zaželenih stalnih gostov, ki pa vsi niso imeli enakih
zahtev (izkazalo se je, da imajo glede tega najmanjša pričakovanja šoferji, ki so si želeli
cenejših in preprostejših sob). O (nad)standardu čateškega motela v primerjavi s
sorodnimi objekti nam zgovorno pričuje Petrolov promocijski material iz 70. in 80.
let, ki je izpostavljal, da vsaka soba premore telefon, centralno ogrevanje, kopalnico s
prho ter WC. Objekt je bil gradbeno in instalacijsko pripravljen na dvig še enega
nadstropja s sobami z dodatno kapaciteto 120 ležišč, ki pa ni bil nikoli realiziran.
Obstoječe spalne kapacitete so postale nezadostne ob praznikih mednarodnega
značaja, ko so se ljudje selili, v času sejemskih in podobnih prireditev v Zagrebu ter ob
konicah poletne sezone. Takrat je uspešno steklo sodelovanje z zasebnimi ponudniki
sob v kraju ter Termami Čatež. Neuresničen je ostal tudi prvotni načrt o gradnji
kopalnega bazena poleg motela in razširitvi prostora za parkiranje, da bi ta lahko
naenkrat sprejel kar do tisoč vozil.

Avla motela na Čatežu.
Fotografijo hrani Vlado Podgoršek.
stran | 6

Motel je premogel tudi tri konferenčne sobe, kar se je v kasnejših desetletjih, ko je
upadlo zanimanje za nočitve, izkazalo za še kako koristno. Delno pokrita terasa na
vzhodnem delu objekta je bila nivojsko usklajena z restavracijo in je imela kar 240
sedežev. Kuhinja motela je bila sodobno opremljena in kos v zelo kratkem času
pripraviti večje število obrokov. Gostje so imeli na razpolago bogat izbor jedi, vendar
so predvsem šoferji prisegali na domače obare. Poleg velikega parkirišča za dostop do
»avtoceste« je bilo urejeno še parkirišče za tiste, ki so do terase in restavracije dostopali
s krajevne ceste; skupaj prostora za nad 150 vozil. Z urejenimi dovoznimi potmi in
prostornim parkirnim prostorom je motel postal priljubljeno postajališče tistih, ki so
potrebovali kratek premor na poti po betonski magistrali. Posebej poslovni gostje, ki
so se na Čatežu že prej radi ustavljali, so bili prijetno presenečeni nad udobnostjo,
prostornostjo in prikupnostjo novega lokala, v katerem je bila izvrstna tudi postrežba.

Motel Čatež se je ponašal z odlično prometno dostopnostjo in
slikovito umeščenostjo v okolje. Razglednica iz konca 70. let.
Vir: https://www.facebook.com/ZgodovinaPosavja/photos/a.433758643437587/759143034232478/?type=3&theater.
Izgradnja motela je predstavljala novo etapo v razvoju čateškega počivališča, pa tudi
celotnega Petrolovega gostinstva. Kolektiv Motela Čatež je ob odprtju sprejel
odločitev, da pri postrežbi, kljub veliko večjemu obsegu poslovanja, ne bodo prav nič
popuščali (sklenili so jo obdržati na ravni kategorije A). Ambicioznost projekta se še
bolj kot v velikosti in kapacitetah motela kaže v sledenju aktualnih zgledov na Zahodu
pri njegovem snovanju. Čateški motel predstavlja kopijo motela v bližini Milana, s to
razliko, da se investitor ni odločil za samopostrežno restavracijo, pač pa za klasično
postrežbo. Odprtje motela se je izkazalo za zmagovito potezo, saj je med letoma
1972 in 1975 promet porasel z nekaj manj kot 8,5 milijona na nad 20 milijonov
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dinarjev. Morebitne dvome v upravičenost investicije je pregnal podatek, da so bila
ležišča motela od prvega dne odprtja neprestano zasedena. O izjemni poslovni
uspešnosti čateškega podjetja govori tudi dejstvo, da se je v obdobju 1960–1975
število zaposlenih povečalo za 18-krat, promet kar za 80-krat, začetni poslovni sklad
pa skoraj za 500-krat.

Postrežba na ravni kategorije A.
Vir: Dolenjski list, št. 37, 14. 9. 1972, str. 16.

OBOJESTRANSKA KORIST
Zaposleni v obeh čateških obratih (restavracija in motel) so od izgradnje motela naprej
formalno predstavljali kolektiv delovne skupnosti Motel Petrol. Velika investicija
Petrola v izgradnjo motela je večino v kolektivu prepričala, da je njihova perspektiva
le znotraj večjega podjetja oziroma, kakor se je tedaj reklo, delovni organizaciji
združenega dela. Tako so 11. novembra 1974 na referendumu sprejeli sklep, da se
pripojijo k Petrolu kot njegova temeljna organizacija združenega dela (TOZD) v
sklopu Petrolove delovne organizacije Gostinstvo. S 1. januarjem 1975 so prenehali
najemni odnosi s Petrolom, a je obenem čateški kolektiv prevzel nase skrb za
odplačevanje kreditov. Pripojitev k enemu največjih in investicijsko najmočnejših
gospodarskih subjektov v Sloveniji z več kot 2.500 zaposlenimi je sovpadala z
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ureditvijo dodatnih 6 dvoposteljnih sob v pritličju, s čimer je bil omogočen poln
izkoristek kapacitet nove restavracije.

Glava dokumenta Motela Čatež iz leta 1973.
Dokument hrani Janez Ivšič.
Od pripojitve je imel velike koristi tudi Petrol, ki je moči in izkušnje nekaj manj kot
170-članskega čateškega kolektiva uporabil pri vzpostavitvi dodatnih gostinskih in
prenočitvenih kapacitet. Petrolova delovna organizacija Gostinstvo Ljubljana je tekom
70. let ob najbolj obljudenih slovenskih cestah zgradila več sodobno urejenih
gostinskih obratov z velikimi parkirnimi prostori in modernimi bencinskimi servisi, kjer
so se tranzitni potniki lahko okrepčali in odpočili (v motelih tudi prespali), zagotovili
zalogo goriva, kupili pa lahko tudi razne drobne avtomobilske dele.

Del kolektiva Motela Čatež z direktorjem Ludvikom Hrenom (druga vrsta, tretji z
leve) in direktorjem Petrola Jožetom Rožmanom (druga vrsta, peti z leve) in
nekaterimi zunanjimi gosti ob odprtju motela avgusta 1972.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.
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Petrol je v navedenem obdobju investiral v gostinske objekte na Ravbarkomandi pri
Postojni (bifeja na obeh straneh) ter restavracijo pri bencinskem servisu v Tržiču, ki je
z možnostjo obojestranskega dostopa pokrival zelo frekventno cesto proti mejnem
prehodu Ljubelj (promet čez predor Karavanke je stekel šele leta 1991). Oba objekta
sta bila dana v najem Kompasu. Prav tako je bil zgrajen bife pri bencinskem servisu na
Tržaški cesti v Ljubljani in dan v najem. Vsi ti objekti so se s pričetkom ustanavljanja
TOZD-ov vrnili v Petrolovo delovno organizacijo po letu 1976. Že pred tem je Petrol
zgradil tudi obojestranske motele na Lomu pri Logatcu in jih odprl v juliju 1975.
Enostranski motel večje kapacitete v Podlehniku pri Ptuju je bil odprt v letu 1976.
Obojestranski restavraciji v Tepanjah sta bili odprti v letu 1979. Pri vseh teh objektih je
bil v zagonski del s kadrom in strokovno pomočjo vključen kolektiv s Čateža.

Naslovnica avtokarte Slovenije iz leta 1981 s fotografijo čateškega motela.
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Razširitev dejavnosti, najprej na Čatežu, nato pa še na drugih lokacijah, je narekovala
tudi vse večjo skrb za vzgojo kadrov. Zato je Motel Čatež skupaj s Termami Čatež in
trgovsko-gostinskim podjetjem Posavje iz Brežic vzpostavil šolo za vodilne in
vodstvene delavce ter za srednje gostinske kadre. Od leta 1972 do uvedbe
usmerjenega izobraževanja ob izteku desetletja je bilo mogoče kolektivu prišteti
povprečno 30 vajencev gostinske stroke, ki so po drugem letniku glede na osebne
kvalitete že imeli možnost samostojnega dela. Vsega skupaj je bilo v letih od 1961 do
1988 v čateški restavraciji oz. motelu v praktični pouk za poklice natakar, kuhar in
slaščičar vključenih med 180 in 190 učencev.

PABERKI IZ ZGODOVINE MOTELA
V rast in uveljavitev podjetja je kolektiv Restavracije »Na Griču«, kasneje Motela
Čatež, od vsega začetka vlagal velike napore. S pomočjo ohranjenega arhivskega in
drugega gradiva lahko to oceno podkrepimo s številnimi primeri.
Ker podjetje na začetku ni imelo lastnega prevoznega sredstva, so imeli velike težave
pri nabavi blaga. Četudi je brežiška občina veljala za izrazito kmetijsko, je prva leta
podjetje zelenjavo in perutnino nabavljalo pretežno v Zagrebu. Sprva je bilo treba
kruh in ostalo blago peš nositi iz 2 km oddaljenih Brežic. Položaj se je malo izboljšal z
nabavo kolesa in mopeda, s katerim so dostavljali material tudi iz Zagreba. Vendar
pogosto ni bilo mogoče vsega naložiti na moped in se je bilo potrebno poslužiti tudi
avtoštopa do Čateža. V drugem letu poslovanja so s pomočjo kredita kupili rabljen
avto Opel Caravan, ki je poleg nabave olajšal tudi druge poslovne opravke. O tem,
da je podjetje začelo svojo rast iz nič, govori tudi poročilo o nabavi lastnega
pisarniškega inventarja ter prvega pisarniškega in računskega stroja. Kljub začetnim in
kasnejšim težavam so trda volja ter izjemna požrtvovalnost delovnega kolektiva,
kvalitetne usluge in kulturni odnos do gostov, ob pomanjkanju konkurence,
Restavracijo »Na Griču« kmalu naredili prepoznavno po vsej državi in tudi v tujini.
Posebej je zaslovela njena kvalitetna kuhinja, ki je poleg mednarodnih jedi nudila tudi
odlično pripravljene domače jedi, postrežene v radodarnih porcijah (osnovna
značilnost vseh Petrolovih gostinskih obratov je bila, da so poleg mednarodnih stregli
tudi jedi, značilne za kraj, kjer se je obrat nahajal). Posebno pozornost so posvečali
tudi hitri in kulturni postrežbi gostov, ki je bila in ostajala na najvišji ravni (kategorija
A). Ob tem so na kvalitetno postrežbo mogli računati tudi tisti, ki so na Čatežu zgolj
odžejali svoje jeklene konjičke. Petrol je vzpostavil uspešno prakso strokovnega
usposabljanja zaposlenih na svojih bencinskih servisih. Ankete med turističnimi delavci
so potrjevale splošni vtis, da je ta kader po svoji strokovnosti, kulturnem nivoju in
uslužnosti daleč nad ravnjo podobnih podjetij v državi.
Čateški motel je bil, kot pojasnjuje njegov zadnji direktor Janez Ivšič, kraj, kjer so
slovenski politiki pričakali delegacije, domače ali tuje, ki so bile na poti v Slovenijo oz.
Ljubljano. Do začetka 70. let so bili tudi sprejemi slovenskega protokola za državnike
iz različnih držav ob primopredaji med hrvaškim in slovenskim protokolom. To vlogo
motela lepo ponazarja dogodek, ki se je odvil v soboto, 26. marca 1963. Tega dne sta
se v dopoldanskih urah v Restavraciji »Na Griču« ustavila predsednik skupščine
Socialistične republike Slovenije Ivan Maček in politični sekretar centralnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Miha Marinko. Naproti sta prišla jugoslovanskemu
predsedniku Josipu Brozu – Titu, ki je malo pred deseto uro prispel v Slovenijo. Visoka
slovenska politična funkcionarja sta se mu takrat pridružila in ga spremila na poti proti
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Planici, kjer si je nameraval naslednji dan ogledati smučarske polete. Na motelu se je
predsednik Tito ustavil le za nekaj minut, a gost je bil tako pomemben, da sta ga v
imenu brežiških občanov pozdravila predsednik občinske skupščine Milan Šepetavc in
sekretar občinskega komiteja Zveze komunistov Slovenije Vinko Jurkas.
V prvih desetih letih delovanja Restavracije »Na Griču« se je število zaposlenih
povečalo za 3,2-krat, finančni promet pa se je v istem obdobju povečal kar za 15,6krat, pri čemer pa je potrebno navesti, da ne gre za količinsko povečanje prodaje.
Najpomembneje je bilo, da je podjetje vseskozi rentabilno poslovalo in svoje finančne
obveznost sproti poravnavalo. Iz leta v leto je naraščala višina sredstev (z 1,85
milijonov din leta 1961 na 6 milijonov din leta 1970), ki so se stekala v poslovni sklad,
ta pa je bil sproti koriščen za nabavo osnovnih sredstev. Pospešek k rasti je prinesla
odločba Občinskega ljudskega odbora Brežice iz sredine leta 1962, ki je Restavraciji
»Na Griču« dovolila podaljšanje obratovalnega časa na 24 ur, kar je pomenilo, da je
smela biti odprta neprenehoma podnevi in ponoči. Iz obrazložitve odločbe izvemo,
da je restavracija zaprosila za podaljšanje delovnega časa zaradi »stalnih pritožb s
strani potujočih gostov«, lokalna oblast pa je prošnji pritrdila »z ozirom na to, da v
nočnem času lahko postrežejo s toplimi jedili in pa živili predvsem šoferjem, ki od
Ljubljane do Zagreba nimajo niti enega nočnega gostinskega obrata, kar pa je nujno
potrebno«. Ker je bil zahtevek upravičen, se mu je v celoti ugodilo, vendar pod
pogojem, da bo restavracija služila gostom (zgolj) »za oddih in okrepčilo«. Če temu ne
bi bilo tako in bi prišlo do nočnih izgredov, je bila zagrožena ponovna uvedba
obratovalnega časa do 24. ure ponoči.

»Hokejska« cesta.
Vir: Tovariš, št. 33, 18. 8. 1966, str. 61.
Sredi junija 1967 so restavracijo za dva meseca zaprli, v tem času pa so jo povečali in
modernizirali. Med gradnjo novega trakta niso prekiniti dela, pač pa so se začasno
umakniti v leseni provizorij. Podjetniškega duha, ki je vel v čateškem kolektivu,
ponazarja ugotovitev lokalne dopisnice Dolenjskega lista Jožice Teppey: »Goste želijo
na vsak način zadržati neprekinjeno, da niti pomisliti ne bodo utegnili na okrepčilo v
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drugem motelu.« Resnici na ljubo njihovi gostje ne v bližnji ne v daljni okolici niso
imeli velike izbire. To je bilo tudi eno od sporočil reportaže o »hokejski« cesti, v kar so
v pričakovanju svetovnega hokejskega prvenstva leta 1966 začasno prekrstili Cesto
bratstva in enotnosti med Kranjem in Zagrebom. V reviji Tovariš so takrat ugotavljali,
da je med Ljubljano in Zagrebom ob sami cesti malo ali kar premalo gostinskih
lokalov in da je v tem smislu cesta »pusta«. »Grad-restavracija-hotel« Otočec je bil
skupaj z majhno restavracijo pri bencinski črpalki ob Čatežu edini lokal na sami cesti.
Med obema republiškima prestolnicama je bila prva gostilna na poti iz Ljubljane, ki jo
je bilo po sodbi slovenske sedme sile mogoče »resno jemati,« trebanjska Šringerca (v
primeru katere je bilo treba zaviti s ceste v »mestece«) in potem le še »gostilniški
kompleks« v hrvaškem Samoboru. Borno ponudbo na tem odseku glavne
jugoslovanske prometnice je dopolnjeval nekoliko odmaknjeni grad Mokrice, kjer so
popotnika sicer »lepo in na višini« postregli. Medtem mesto Brežice ni premoglo lokala
ali restavracije za zahtevnejšega gosta, ki bi se dvignil nad povprečnostjo obstoječih
gostišč. Če gre verjeti Jožici Teppey, do preobrazbe Narodnega doma v Hotel Turist z
restavracijo za 70 gostov v poznih 60. letih povojne Brežice niso premogle lokala, v
katerem bi se obiskovalec zares prijetno počutil in bil dobro postrežen. Zato so
domačini turiste in druge obiskovalce, ki so želeli posedeti v kulturnejšem okolju,
pošiljali čez Savo v čateške toplice ali v bližnji motel (sredi 60. let so imenu
Restavracija »Na Griču« dodali Motel Čatež, čeprav takrat počivališče še ni premoglo
prenočitvenih zmogljivosti).
Restavracija »Na Griču« je zopet začela obratovati 7. septembra 1967, na dan odprtja
jesenskega velesejma v Zagrebu, ki je skupaj s pomladnim velesejmom vsakič botroval
najživahnejšemu prometu v vsem letu. V Dolenjskem listu so nedolgo zatem zapisali:
»Zelo lepa stavba s sončno teraso vabi voznike naj se ustavijo in se za hip odpočijejo
po naporni vožnji.« Na isti časopisni strani je bilo mogoče tudi prebrati, da je gneča v
premajhnih prostorih postala stvar preteklosti, ker se je v lepo in sodobno urejeni
restavraciji strežba gostov odvijala veliko lažje kot prej. Vendar je naložba v
dograditev restavracije privabila še več ljudi, gneča pa je zato postala še večja. Do
konca septembra so imeli vsak dan ogromno gostov, tako da se jim je promet
nenadoma dvignil kar za 80 odstotkov.
Kolektiv povečane in modernizirane restavracije je vabil popotnike in jim obljubljal
dobrodošlico ob vsaki uri. Nepodpisani novinar Dolenjskega lista se je oktobra 1967 v
prispevku, na moč podobnem današnjim hibridom reportaže in piara, spraševal, kdo
čateške restavracije ne pozna oz. kateri avtomobilist se med vožnjo iz Ljubljane v
Zagreb ali obratno še ni ustavil v njej. Potnike je na Čatefž v prvi vrsti vabila prekrasna
lega restavracije nad izlivom Krke v Savo. Z njene terase se je obiskovalcem odpiral
čudovit razgled na Brežice, na ravnino ob Savi ter naprej na Bizeljsko in Hrvaško
Zagorje. »Nič čudnega torej, da je pred prenovitvijo v restavraciji tolikokrat zmanjkalo
prostora. Poleti je še nekako šlo, ko so mnogi gostje posedli po terasi, pozimi in v
dežju pa je bilo v restavraciji vsem pretesno. Marsikdo bi se rad zadržal malo dlje, pa
se je iz uvidevnosti umaknil, ko je videl, kako polnijo restavracijske prostore vedno
novi ljudje in s pogledi iščejo, za katero mizo se bodo postreženi gostje prej dvignili«.
Nevednežem in dvomljivcem je bilo namenjeno zagotovilo, da je na Čatežu »vsakdo
ob vsakem času prisrčno sprejet in odlično postrežen«. Obratovalni čas restavracije se
je namreč začenjal zjutraj in trajal ves dan in vso noč do naslednjega jutra. Njena vrata
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so se zaprla samo za dve uri (od štirih do šestih zjutraj), da so se oblegani gostinski
prostori počistili in prezračili, »in že so bili tu novi gostje komaj prebujenega dne«.
Investiciji v rekonstrukcijo restavracije so kmalu sledile nove naložbe. Povečati so
namreč morali parkirne prostore za avtomobile z ljubljanske smeri, toda še bolj nujno
je bilo zagotoviti dovolj vode. Neprestano pomanjkanje vode na Čatežu je
spodbudilo krajevno skupnost, kolektiv restavracije in Petrol, da so se odločili za
napeljavo iz zajetja na Prilipah. Leta 1968 je v normalnih razmerah iz obstoječega
zajetja priteklo komaj 28 kubikov vode v 24 urah. Motel je porabil 19 kubikov,
Budičeva gostilna 3 kubike, Lesova gostilna 3 kubike in pol in tako je za gospodinjstva
v vasi ni ostalo skoraj nič. Prav tako so pomanjkanje vode občutili turisti v zasebnih
sobah, zato so nekateri odšli še pred prvo nočjo. Tudi obiskovalci restavracije so bili
dan za dnem razočarani, ker zaradi nezadostne oskrbe z vodo niso bili postreženi z
ekspresno kavo. Slednje je bilo slabo za posel, zato je denar za ureditev novega zajetja
vode poleg krajevne skupnosti in vaščanov prispevala tudi Petrolova restavracija.
Restavracija »Na griču« je večjo spremembo doživela še leta 1970, ko so jo razširili na
120 pokritih in 80 prostih sedežev, s čimer je južni del čateškega počivališča dobil
končno podobo.
Možnosti za dodaten zaslužek, ki jih je ponujal rastoči promet ob »avto cesti« in
številni gosti čateške restavracije, je postopno prepoznalo tudi lokalno okolje. Brežiško
trgovsko in kmetijsko podjetje Agraria je leta 1968 ob restavraciji postavila kiosk za
prodajo cvetja in sadja. S cvetjem ga je oskrbovala vrtnarija Agrarie na Čatežu,
avtomobilisti pa so mogli poleg tega kupiti še razglednice in spominke. Izvrstno
lokacijo Motela Čatež se je mnogo let kasneje odločila izkoristiti tudi občina Brežice,
ko je aprila 1984 Turist biro izpod čateške cerkve prestavila na veliko parkirišče pred
motelom. Njegova naloga je bila podajanje turističnih informacij za širše območje
regije tja do spominskega parka Kumrovec–Trebče. Da bi vsi lastniki zasebnih
prenočišč spoštovali odlok o turističnih taksah, so biroju podelili izključno pravico
izdajanja oziroma posredovanja postelj. Odprt je bil od aprila do konca septembra, to
je v času turistične sezone in najgostejšega prometa po magistralni cesti.

Motel Čatež je privabljal tudi tatove.
Vir: Dolenjski list, št. 40, 2. 10. 1980, str. 16.
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Pešec na desnem robu fotografije ni prikazen; skoraj brez izjeme so gostje Motela
Čatež med severnim in južnim delom počivališča prehajali z izzivalnim prečkanjem
prometne magistrale, ne glede na občasne smrtne žrtve.
Fotografija iz hrbtne platnice publikacije Trideset let Petrola, Ljubljana 1975.
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V čateški restavraciji oz. motelu so svoje goste načrtno opozarjali na naravne lepote
ter na zgodovinske in kulturne zanimivosti bližnje in širše okolice. Izpostavljali so
bogat in lepo urejen muzej v brežiškem gradu, ki je »navdušil še vsakega obiskovalca«.
Goste so seznanjali, da si lahko iz Čateža privoščijo prijetne izlete v bližnjo okolico: na
Šentvid, v Čateške Toplice, v grad Mokrice, na Bizeljsko, v Pišece in v kraje ob Krki vse
do Kostanjevice. V vinorodne gorice na Bizeljskem je v 60. letih že peljala asfaltirana
cesta in od tam ni več daleč do Titovega rojstnega kraja Kumrovec. Poleti je bila topla
Krka eno samo kopališče »od izliva do Otočca in Novega mesta«. Krka in pokrajina ob
njej je bila še posebej privlačna za domače in tuje ribiče ter lovce; reka je namreč
skrivala ogromno ribje bogastvo, gozdovi pa vsakovrstno divjad. Za motelom so
vabile lepo vzdrževane sprehajalne steze skozi gozd vse do gostilne Grič. Prizadevno
Turistično društvo Čatež je imelo glavne zasluge, da je vas sodila med najlepše urejene
kraje v občini. Toda leta 1978 je bila situacija takšna, da je bilo naselje Čatež urejeno,
a že takoj za motelom se je začelo smetišče, v zelenju pa so premnogi iskali olajšanje
telesnih potreb. Kritično novinarsko pero je tedaj zapisalo, da manjka samo še napis:
»Turisti, ne zahajajte v senco, da boste odnesli čim lepše vtise!«
Postopno, a nepovratno so se začele spreminjati tudi navade in pričakovanja gostov
Motela Čatež. Turisti, predvsem je to veljalo za tujce, so postajali izbirčni in se niso
več zadovoljili z običajno ponudbo dobre hrane in hotelskega udobja. Najraje so se
ustavili tam, kjer so znali približati kulturne, zgodovinske in naravne zanimivosti, ki so
jim izpolnile bivanje. Iz čateškega motela je tedaj prišlo sporočilo, da ne vabijo samo
»motoriziranih nomadov,« ampak tudi druge goste. S prirejanjem »Tednov kulinarike«
spomladi in jeseni so želeli Petrolovi moteli in ostali gostinski obrati poleg slučajnih
obiskovalcev privabiti tudi druge, posebej ljubitelje kulinaričnih umetnosti. Vse vrste
kulinaričnih prireditev so bile enake v vseh gostinskih obratih, razen zadnjega
izbirnega tedna, ko je imel vsak obrat svoj kulinarični teden. Do 30. oktobra 1983 je
tako trajal teden kostanjevih specialitet, od 4. do 13. novembra Martinov teden, od
16. do 20. novembra ovčji teden, od 7. do 11. decembra pa je v kulinarični ponudbi
Motela Čatež kraljeval domači zajec.
Konec 80. let je kolektiv Motela Čatež na vse slabše gospodarske razmere v državi
odgovoril s prizadevanjem za obvladovanje stroškov (povečanje števila sedežev v
samopostrežni restavraciji na račun osebne, zato pa tudi dražje postrežbe) in z večjo
podjetnostjo, ki se je odrazila v razširjeni ponudbi. Skladno s prizadevanjem, da
polovijo »sleherni dinar ali devizo,« kakor se je izrazil direktor Hren, je brežiški Petrol
marca 1988 v motelu na Čatežu odprl brezcarinsko prodajalno (duty free shop), kjer
so prodajali težko dostopne uvožene izdelke, med katerimi je bil največji interes za
zabavno elektroniko. Prodajalna se je kar dobro uveljavila, saj so v njej na dan prodali
za 1.000 nemških mark blaga, izkupiček pa bi bil še večji ob boljši dobavi in bolj
življenjskih predpisih. »Prodajalna, kakršna je naša, je bila vsekakor potrebna, saj se pri
nas zelo radi ustavljajo tujci, pa tudi naši zdomci. Največ prodamo cigaret, pijač,
veliko povpraševanja je tudi po kavi. Povpraševanje je celo tako veliko, da nam
večkrat blaga zmanjka,« je pripovedovala poslovodkinja prodajalne Božena
Trifunjagič. »Seveda se kupci zanimajo tudi za elektroniko, vendar teh naprav dobimo
premalo, da bi lahko ustregli vsem kupcem. Težava je tudi v tem, da moramo vse
večje tehnične predmete vpisati v potni list, tako da se zaradi tega kakšen kupec
nakupu odpove. Če ne bi bilo te omejitve, bi lahko prodali še več tranzistorjev,
avtoradiev in hi-fi stolpov. Zanimivo je, da naši kupci sprašujejo tudi po naših
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domačih izdelkih, kakor so slivovka, viljamovka, pa po izdelkih domače obrti in
podobnem. Prav zato bomo ponudbo še razširili in ponudili tudi te izdelke, vendar
imamo s tem težave, ker je treba te izdelke drugače knjižiti.« Za nakup so se največkrat
odločili Italijani, Nemci, Avstrijci in Turki ter naši zdomci, medtem ko domači ljudje v
tej trgovini niso mogli kupovati pijač in cigaret, čeprav so imeli marke. V zvezi s tem je
jugoslovanski časopisni papir tedaj že mogel prenesti iskreno izjavo poslovodkinje:
»Lahko pa bi prodajali tudi njim, če bi ne bili predpisi tako togi, še posebej, ker se ve,
da drugod glede tega niso tako natančni.«

Vir: Dolenjski list, št. 31, 5. 8. 1993, str. 7.

KRAJ NEPOZABNIH DOŽIVETIJ
Z izgradnjo Motela Čatež so kapacitete obeh restavracij bistveno presegle
povpraševanje s ceste. Navedeno nesorazmerje je znal kolektiv obrniti sebi v prid, ko
je za popolnitev restavracijskih kapacitet razvil dodatno ponudbo. Glas o njem so
ponesli daleč naokrog, motel pa je postal središče družabnega življenja v širšem
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prostoru. Seznam dogodkov in aktivnosti, ki so se zaradi domišljene zasnove in
izvrstne izvedbe Motela Čatež udeležencem nemalokrat zapisali v trajen spomin, je
dolg:
o Silvestrovanje v obeh restavracijah.
o Novoletni ples z enakim programom kot na silvestrovanje.
o Pustna sobota s tekmovanjem mask in nagradami.
o Pustni torek s tekmovanjem mask in nagradami.
o Stalni sobotni plesi (razen ob večjih prireditvah ali maturantskih plesih).
o Zaključene pogostitve za kolektive v ustaljenih datumih (za 8. marec Jutranjka,
za 29. november Prevoz Brežice).
o Vključevanje v prireditve v občini Brežice in širše (festival Hortikultura Brežice,
mednarodna kmečka ohcet z izvedbo aktivnosti v Brežicah, 400 metrov dolga
jagodna torta v Ljubljani ...).
o Maturantski plesi, ki so vključevali šole v Posavju ter občasno v Novem mestu.
o Akademski plesi za študente.
o Osebne obletnice in pogostitve v večjem obsegu.
o Poročna slavja.
o Catering za udeležence oglaševalskega festival Zlati boben v Portorožu s 400
udeleženci leta 1996.
o Prireditve po krajevnih skupnostih, kjer je bil nuden catering servis.
o Nudenje hrane in pijače na svetovnem vojaškem padalskem prvenstvu na
letališču Cerklje ob Krki leta 1996.
o Nudenje hrane in pijače na letališču Cerklje ob Krki leta 2000 (22 točilnih mest
in dve kuhinji).
o Pogostitve ob svečanih sejah občinskega sveta v brežiškem gradu – vrsto let.
Poleg tega je čateški motel nudil možnost organiziranja seminarjev in zaključnih
prireditev, možnost zabave pa kar vsako soboto in praznik, ko se je bilo mogoče
zavrteti ob zvokih priznanih ansamblov. Štiri leta zapored je na silvestrovanju in
novoletnem plesu pela Marjana Deržaj s spremljevalnim ansamblom (prva dama
slovenske popevke je bila izredno priljubljena med zagrebškimi gosti – purgerji).
Zaradi sorazmerno velikega deleža gostov iz Zagreba sta v čateškem motelu nastopala
hrvaška komika Martin Sagner – Dudek in Ivo Serdar – Štef. Vrsto let je na silvestrovo
in novega leta dan nastopal ansambel Karavans s Frenkom in Nušo Derenda. Na
posameznih prireditvah je bilo mogoče prisluhniti tudi ansamblu Henrika Burkata –
Henčka in ansamblu Lojzeta Slaka. Ob prireditvah v soorganizaciji z Radijem Brežice
so v okviru neposrednih prenosov v motelu nastopili ansambli iz vse Slovenije. V
zadnjih letih obratovanja pa je na sorazmerno veliko prireditvah goste motela
razveseljeval ansambel Dobovskih pet pod vodstvom Andreja Pinteriča.
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Koncert legendarne skupine Dobovskih pet v Motelu Čatež v 70. letih.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.

Hrvaški komik Martin Sagner – Dudek na pustovanju v Motelu Čatež leta 1973.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.
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Primer inovativnosti kolektiva Motela Čatež: kozarec z menijem za silvestrovo 1986.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.

Vir: Dolenjski list, št. 1, 7. 1. 1988, str. 5.
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Vir: Srž: časnik za Posavje, št. 2, 29. 5. 1991, str. 16.
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Med skupinskimi maskami, ki so leta 1997 nastopile v Petrolovem motelu na Čatežu,
je še posebej izstopala skupina sončnic.
Vir: Dolenjski list, št. 7, 20. 2. 1997, str. 7.

Vir: SavaGlas, št. 82, 12. 6. 2003, str. 20.
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Nostalgični komentarji ob razglednici Motela Čatež, objavljeni na Facebook profilu
Stare fotografije in razglednice Brežice.
Vir: https://www.facebook.com/brezice.nekoc/photos/pre%C5%BEivite-ve%C4%8Der-ob-gledanju-stare-razglednicebre%C5%BEic-in-po%C4%8Divali%C5%A1%C4%8Da-na-%C4%8Date%C5%BEu-v-/1798118917124529.

TEŽAVE NA OBZORJU
Motel Čatež je delil usodo socialistične Jugoslavije – v dobrem in slabem. V obstoj ga
je priklical pospešen razvoj in modernizacija države, njegove težave pa so se začele
kopičiti na začetku 80. let s poglabljanjem gospodarske krize, ki se je iztekla v razpad
države in zaporedje vojn.
Gostinci so sprevideli, da bo ob vse večji konkurenci in vse plitkejših žepih predvsem
iznajdljivost privabljala goste in odpirala njihove denarnice. Zato so v Motelu Čatež v
začetku marca 1981 napovedali, da se bodo v prihodnjih tednih njihove mize šibile od
dobrot. Prvi teden je bil posvečen ribam, temu pa je sledil teden žabjih krakov, teden
konjiških specialitet, teden sirovih jedi, teden Petrolovih sladic in teden štrukljev. Toda
največ »cvenka« so prinesla organizirana pustna rajanja in praznovanja ob dnevu žena,
ki so v gostinske lokale zvabila zlasti ženski svet. Težje čase za gostince je napovedalo
vedenje delovnih kolektivov, ki so se zaradi varčevalnih in stabilizacijskih ukrepov
odločali za skromnejše oblike obeležitve proslav, značilnih za samoupravljalsko
Slovenijo. Za gostinstvo in turizem so prave težave nastopile leta 1982 z uveljavitvijo
omejene vožnje z osebnimi avtomobili po sistemu par-nepar. Bencinska kriza je
namreč čez noč spremenila navade ljudi. V brežiški občini so to najbolj občutili v
čateškem motelu in bližnjih termah. Podrlo se jim je veliko načrtov: Motelu Čatež
izvedba kulinaričnih tednov, Termam Čatež pa se je osul predvsem obisk kopalcev in
izletnikov ob sobotah in nedeljah. Toda glavna turistična igralca v občini sta v teh
neugodnih okoliščinah znala stopiti skupaj in tako blažiti posledice zapovedanih
varčevalnih ukrepov. Novembra 1982 je bil sklenjen dogovor, da bodo gostje, ki se za
več dni ustavijo v motelu v prihodnje v termah imeli popust na vse bazene pa tudi za
kegljišče in igrišča. Motel naj bi prav tako poskrbel za ugodnosti topliških gostov, če bi
za spremembo zaželeli k njim. Za dodatne goste je poskrbela tudi bližina smučišča na
hribu pod cerkvico sv. Vida. Čateško smučišče je doživelo svoj zenit v 80. letih
(vzpostavljena je bila žičnica in celo razsvetljava proge za nočno smuko), ob pojavu
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»stabilizacijskega smučanja«, ko so si zaradi občutnega padanja življenjskega standarda
tukajšnji ljubitelji belih strmin vse težje privoščili smučanje v uveljavljenih slovenskih
zimskih središčih. Del tako privarčevanega denarja so prenekateri smučarji z mirnejšo
vestjo porabili za točilnim pultom čateškega motela.

Znameniti točilni pult v čateškem motelu po njegovem zaprtju leta 2003.
Fotografijo hrani Vlado Podgoršek.
O težavah gostincev je istega leta za Dolenjski list spregovoril Ludvik Hren, direktor
Petrolovega motela na Čatežu: »Ko smo odprli vrata gostom [leta 1961, op. a.], smo
imeli na voljo 40 sedežev, in če je soditi po prvih odmevih na ukrepe ZIS o
zmanjšanju porabe goriva, bi tudi poslej zadostovale takšne zmogljivosti. Kajti naši
gostje so skoraj v celoti popotniki z magistralne ceste, njihovo število pa je zaradi
pomanjkanja bencina iz dneva v dan manjše.« Nad prihodnostjo 120 zaposlenih v
motelu se je prvikrat izrisal vprašaj. Hren je bil odkrit: »Poleg najnovejših težav nas že
nekaj časa tare problem oskrbe in dogajalo se je, da gostom včasih nismo mogli
postreči. Vse kaže, da smo pred dejstvom, ko bomo morali nekaj korenito spremeniti.«
V drugi polovici 80. let so se težave jugoslovanske dolžniške krize nekoliko unesle in
zdelo se je, da je napočil čas za velikopoteznejše načrte. Načrti izgradnje dodatnih
dveh pasov »avtoceste« Ljubljana–Zagreb, umeščene v srednjeročno obdobje 1986–
1990, niso predvideli veliko posegov v občini Brežice in tako tudi ne rušitve Motela
Čatež. Njegov kolektiv se je ogrel za razširitev ponudbe in nove zmogljivosti za
prenočitev in postrežbo gostov. Z dozidavo obstoječih in gradnjo novih objektov v
letih 1988–1990 so nameravali početveriti število motelskih postelj in pridobiti
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dodatno restavracijo z 250 sedeži. Svoje načrte so snovali ob predpostavki razmaha
osebnega in tovornega prometa po modernizirani glavni državni prometnici, a nihče
ni slutil razpada Jugoslavije v bližnji prihodnosti in krvavega mednacionalnega
konflikta, ki je Cesti bratstva in edinosti vzel ime in večidel uporabnikov.

Oaza za motorizirane nomade pod čateškim gričem.
Fotografija iz publikacije Trideset let Petrola, Ljubljana 1975.
Poleti 1987 opisane krize in preloma še ni bilo na vidiku in v Motelu Čatež je vrvelo
od obiskovalcev, toda podoba uspeha je bila varljiva. Petrolov motel na Čatežu je
imel v letu 1987 vsega skupaj 5.452 nočitev, od tega 1.419 tujih in 4.033 domačih,
tako da je bilo tujih nočitev za 16 odstotkov manj in domačih za 28 odstotkov manj
kot leto poprej. »Mi sicer živimo od šoferjev in poslovnih gostov, tako da nam doslej
poletna sezona ni pomenila dodatnega vira dohodka. Letos pa se lahko pohvalimo,
da smo precej povečali promet na račun turistov, ki potujejo v Grčijo in Turčijo, kjer
so z veliko propagandno akcijo in nizkimi cenami privabili veliko gostov. Prav ti turisti
se pri nas največ ustavljajo,« je za Dolenjski list tedaj povedal direktor Petrolovega
motela na Čatežu Ludvik Hren. »Žal pa kakšnega posebnega izkupička tudi od teh
gostov nimamo, saj se večina tu ustavi le za kratek čas, pomalica na našem parkirnem
prostoru, nam pusti gore odpadkov in odpotuje naprej. Vendar imamo prenočitvene
zmogljivosti kljub temu kar zasedene, tako da naših 60 postelj vsak dan oddamo.
Zaradi teh turistov bomo poslovali pozitivno, sicer pa ne vem, kako bo. Tu se namreč
nahajamo v mrtvem toku, saj precej turistov potuje po avtocesti proti Jadranu ali
preko Zagreba. Zato seveda veliko pričakujemo od nove avtoceste. Zdaj so se že
začele priprave na njeno gradnjo, mi pa čakamo, da nam rezervirajo del zemljišča za
naše zmogljivosti. Na tem delu, kjer že sedaj stoji motel, nameravamo povečati svoje
zmogljivosti za 60 ležišč, prav tako pa naj bi tudi na drugi strani gradili nov motel s
120 ležišči. To so seveda načrti, ki so v veliki meri odvisni tudi od tega, kako se bomo
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dogovarjali o delitvi dela vzdolž avtoceste. Za sedaj je tako, da bi vsaka vas ali
krajevna skupnost rada gradila objekt ob njej, po mednarodnih normah pa bi smelo
biti na vsega 140 kilometrov dolgi cesti le dvoje ali troje velikih točk. Če bodo vsi tako
širili svoje zmogljivosti, potem bomo mi odstopili od svojih načrtov,« je opozoril Hren
in nadaljeval: »Sicer pa lahko rečem, da so za gostinstvo nastopili težki časi. Prizadel
nas je zlasti novi obračunski zakon, cene materiala so vedno višje in jih z našimi
cenami kar težko pokrivamo, zato seveda gledamo, da polovimo sleherni dinar ali
devizo. Reči moram, da se menjava deviz v naši menjalnici v zadnjem času povečuje,
saj je bila julija še enkrat višja kot junija, ko smo zamenjali za 20 milijonov dinarjev
deviz. In prav to nam daje spodbudo, da razmišljamo o razširjeni ponudbi v novih
objektih na novi avtocesti.«

UMIRANJE NA OBROKE
Gospodarska kriza, ki je po letu 1988 dobila neobvladljive razsežnosti, je pokopala
ambiciozne načrte in optimistične vizije, namesto tega pa zahtevala temeljito
reorganizacijo in kadrovsko racionalizacijo Motela Čatež. Število zaposlenih je bilo
zmanjšano od 113 v letu 1988 do 96 v letu 1991 in 67 zaposlenih v letu 1995. V letih
1991–1995 je znaten del kolektiva oddelal precejšen fond ur na Petrolovih avtocestnih
počivališčih Lom in Postojna. To je preprečilo dodatno odpuščanje, ki bi bilo sicer
neizbežno spričo slabega poslovanja. V tem času je teklo tudi pospešeno
upokojevanje, ker je bila kadrovska struktura podjetja sorazmerno starejša.
Kaj je bil vzrok težav nekdaj tako poslovno uspešnega Motela Čatež, ki niso izzvenele
niti po osamosvojitvi Republike Slovenije? Predvsem cesta, ob kateri je motel toliko
let uspeval, po letu 1991 ni več vodila proti morju, Grčiji in naprej v svet, ampak se je
ustavila pri Zagrebu, saj se je malo naprej začelo območje oboroženih spopadov. Kot
je leta 1993 za Dolenjski list pojasnjeval direktor motela Janez Ivšič, se jim je pri
poslovanju krepko poznal močan upad tovornega in potniškega prometa. Poniknil je
tudi tok poslovnežev, ki so bili nekdaj njihovi redni prehodni gostje. Ob redkem
prometu po Dolenjki, ki je v primerjavi s prejšnjimi časi delovala kot »mrtva«, so bili v
Motelu Čatež primorani izpad dohodkov nadomestiti na različne, v mnogih pogledih
tudi inovativne načine. V letih 1989–1993 so zmanjšali število zaposlenih za 31
delavcev, vendar so še vedno imeli premalo dela za več kot 80 zaposlenih. Ducat njih
je zato začelo izmenoma delati v Petrolovem motelu na Lomu, za ostale pa so iskali
nove oblike dela. V nezavidljivih razmerah je čateški motel imel posebno prednost
pred konkurenco: tu je bila ena redkih govorilnic, iz katere je bilo mogoče klicati v
Srbijo in je niso nadzorovali hrvaški organi. Za telefonski klic je moral uporabnik poleg
stroškov impulzov (mesečno se je njihovo število gibalo okoli 400.000) motelu plačati
tudi glede na trajanje telefonskega klica. Ob tem se je motel tako kot prej ponašal z
dobro kuhinjo (prepoznaven del kulinarične ponudbe sta ostajali perutninska in telečja
obara z ajdovimi žganci) s postrežbo do 2. ure zjutraj, s slaščicami v zgodnjih jutranjih
urah (med sladicami je ostajala najbolj prodajana čateška kremna rezina; te so gosti
zaradi priročne plastične embalaže kupovali tudi za na pot), z noč in dan odprto
recepcijo in dobro založeno bencinsko črpalko. Trgu so po novem nudili možnost
postrežbe za prireditve v posameznih podjetjih (catering). Ponudbi so se odločili
dodati tudi tuše za popotnike, ki niso bili, tako kot do tedaj, na voljo zgolj članom
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sindikata šoferjev. »Ob cestah gradimo avtopralnice, na mesta, kjer bi se lahko umil
popotnik, pa pozabljamo,« je za Dolenjski list še izjavil direktor Ivšič.

Zob časa začenja puščati sledi. Čateški motel z bencinskim servisom v 90. letih.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.
Prepričanje, da bo Motelu Čatež svetlejšo prihodnost prinesla oživitev mednarodnega
prometa, je bilo v kolektivu močno tudi še leta 1997. »Stvari se urejajo in lahko
pričakujemo v prihodnje tak promet. Zato moramo tudi našo dejavnost razvijati v to
smer,« je za Dolenjski list na glas razmišljal direktor Ivšič. Čateški motel je tedaj rezal
kruh še 60 domačinom, kar je bilo več kot pol manj kot v najboljših časih, ko se je
motel »zelo izplačal«. Po letu 1991 in izpadu prometa skozi Hrvaško je bilo prihodnost
motela mogoče zagotoviti z nujnim prilagajanjem in spreminjanjem ponudbe. Ker se
je zmanjšalo povpraševanje po motelskih ležiščih, je bilo njihovo število znižano na
50. Zelo zmogljiva kuhinja je bila v novih razmerah prevelika, zato so jo skušali bolje
izkoristiti z naročili jedi za različna srečanja, družinska praznovanja, odprtja razstav in
podobne dogodke. Obenem se je povečala aktivnost slaščičarne s ponudbo sladic v
večjih količinah ter široka ponudba tort v trinadstropni izvedbi za ohceti ter v obliki
knjige za osebne jubileje. Razširjeno ponudbo motela je poleg tradicionalne pustne
zabave in silvestrovanja predstavljala organizacija raznih prireditev, jubilejnih in
poročnih kosil ter maturantskih plesov. V prizadevanju za rentabilno poslovanje je
motel pod svojo streho med drugim gostil: tedenski prodajni salon pohištva v
prostorih restavracije; razstave atraktivnih avtomobilov v avli; prodajalno z
zdravilnimi zelišči in zeliščnimi izdelki ter trgovino s tekstilom in spominki; prodajalno
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računalnikov in komponent za računalnike ter organizacijo računalniških tečajev;
slavnostne seje in novoletna srečanja stanovskih društev in celo likovne razstave.
Skratka, v Motelu Čatež »so bili dobrodošli vsi«. V letu 2001, ko se je študentska
prehrana na bone razširila tudi v Posavje, so dobrodošli postali tudi lačni študenti.

AVTOCESTA POVOZI MOTEL

Priprave na gradnjo avtoceste mimo Čateža ob Savi so se začele poleti 2000 s
sondiranjem arheološkega najdišča na Čateškem griču. Izkopavanja so potekala nad
nadvozom pri Motelu Čatež. Z izkopavanji v preteklih dveh tednih so odkrili, da
ruševinske plasti in ostanki obzidja sodijo v najzgodnejše obdobje prazgodovine.
»Material, ki smo ga ob izkopavanju našli, kaže, da je bil Čateški grič poseljen že v
prazgodovini,« je pojasnila arheologinja Alenka Jovanovič. Stroka je obljubila
zavarovanje najdb in ob tem opozorila, da se je izbris zgodovine na tem mestu zgodil
že v poznih petdesetih letih ob brigadirski gradnji moderne prometnice, ko so na
najdišču z razstrelivom uničili nagrobne plošče, katerih ostanke zdaj hranijo v
Posavskem muzeju Brežice.

Luči v motelu so dokončno ugasnile.
Fotografijo hrani Vlado Podgoršek.
Med gradnjo standardne štiripasovne avtoceste skozi občino Brežice so se največje
spremembe obetale na Čatežu ob Savi, od tega največje prav na lokaciji Motela Čatež.
Projektna dokumentacija je predvidela, da bo avtocesta na Čatežu »povozila« motel,
šest stanovanjskih objektov ter enega gospodarskega. Lokalna skupnost je uspela z
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zahtevo po vkopu avtoceste na tem področju, od bencinskega servisa poleg motela
mimo dela naselja pod župnijsko cerkvijo sv. Jurija. Na račun dodatnih dveh voznih
pasov je bilo za rušenje predvideno tudi severno počivališče (v smeri Ljubljane) in
izgradnja novega počivališča. Ta bi bil z novim nadvozom povezan z južnim delom
tako imenovanega oskrbovalnega centra na mestu porušenega motela. V začetku leta
2003, ko so se težki gradbeni stroji zarezali v čateški breg, so bile prve hiše že
zravnane z zemljo. Stavba motela je stala še naprej, toda njen videz je spominjal na
»oskubljeni okostnjak«, ob tem pa je brez odgovora ostajalo vprašanje, kdaj in v
kolikšni meri bo obnovljen. Restavracija na severni strani počivališča je prenehala s
poslovanjem že jeseni 2001. Njen kolektiv se je preselil v nadomestno restavracijo na
Obrežju, ki je s tem pokrival promet na relaciji Zagreb v smeri Ljubljane. Dve leti
kasneje, 1. oktobra 2003, je svoja vrata dokončno zaprl tudi motel.

Ob zaključku poslovanja stare restavracije Motela Čatež leta 2001.
Fotografijo hrani Janez Ivšič.
Potem ko je leta 2003 padlo severno postajališče, je leta 2004 na vrsto za rušitev
prišla stavba motela. Do sredine maja istega leta so za njim ostali le še spomini na
objekt, v katerem so se zvrstili brezštevilni dogodki in nepozabne prireditve. Novinar
Vlado Podgoršek je v glasilu SavaGlas očrtal glavne poteze delovanja čateškega motela
v preteklih 32-ih letih: »V lepi dvorani so stopali v novo leto mladi in starejši, v njem
so pustovale generacije domačinov in gostov od blizu in daleč in vrstile so se
sindikalne zabave ter srečanja ob dnevu žena. Na čateškem griču so zborovali
kolektivi, preživljali mladostne večere in noči maturanti ter se zavrteli jubilanti s
stran | 29

fakultet. V motelu so se ustavljali visoki gostje in poslovni ljudje so čakali, da so si
“prislužili' dnevnico. Ob sobotah so se v zgodnjih jutranjih in poznih urah ustavljali
potniki na svojih trgovskih poteh na tržaški Ponteroso. Na čateškem griču so se križale
tudi tihotapske poti prekupčevalcev drog, orožja in avtomobilov.« Rušenje motela so
spremljale obljube Petrola, da bo skoraj na istem mestu že do konca leta zrasel nov
objekt z bencinskim servisom, trgovino, restavracijo, večjo sejno sobo in
prenočitvenimi zmogljivostmi. Upanje je vlivala tudi poteza države, ki je v svojih
dokumentih označila počivališče Grič s prenočišči in na račun novega motela skrajšala
vkop štiripasovnice.
Kmalu se je izkazalo, da so bile obljube in upi (napol) prazni ter da bo čateški motel
ostal brez enakovrednega naslednika. Vzporedno z rušenjem motela je stekla gradnja
novega avtocestnega počivališča Grič brez prenočitvenih zmogljivosti. Ta je bil
namenu izročen 25. novembra 2004 in je obsegal Petrolov bencinski servis s trgovino
Hip Hop ter bistro z dva ducat zaposlenih. Sredi junija 2005 je bila podpisana
pogodba o prodaji večinskega deleža v Petrolovi hčerinski družbi Petrol Gostinstvo
družbi Marché, podjetju v skupini Moevenpick. Pet restavracij in sedem bistrojev ob
slovenskih avtocestah, ki jih je Petrol združil pod blagovno znamko Na jasi, se je
preimenovalo v Marché Gostinstvo, specializirano za tako imenovano avtocestno
gostinstvo. Sedanje čateško počivališče s svojo tipsko arhitekturo, standardno
ponudbo in usmerjenostjo v zadovoljevanje zgolj potreb motoriziranih popotnikov je
le bleda senca svojega predhodnika ter pri mnogih upravičeno budi željo po vrnitvi
»dobrih starih časov« pod čateški grič.

Zgolj senca predhodnika – avtocestno počivališče Grič.
Vir: https://www.dars.si/Pocivalisca?id=35.
Avtor: dr. Dejan Pacek, bibliotekar
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ʺHokejska cestaʺ. V: Tovariš, št. 33, 18. 8. 1966, str. 60–61.
J. S.: Vsak dan iztržijo 1000 mark. V: Dolenjski list, št. 33, 20. 8. 1987, str. 6.
– – –: Vsaka vas bi rada gradila motel. V: Dolenjski list, št. 33, 20. 8. 1987, str. 6.
J. T.: Kave ni, vode ni – turisti razočarano odhajajo. V: Dolenjski list, št. 29, 18. 7.
1968, str. 8.
– – –: Dober glas seže v deveto vas. V: Dolenjski list, št. 34, 20. 8. 1970, str. 4.
Kaj že gradimo – in perspektive. V: Dolenjski list, št. 52, 29. 12. 1960, str. 5.
L. M.: Motel in avtocesta z roko v roki. V: Dolenjski list, št. 41, 16. 10. 1997, str. 7.
Lojtrca domačih ’91. V: Srž: časnik za Posavje, št. 2, 29. 5. 1991, str. 16.
Mize so bodo šibile. V: Dolenjski list, št. 10, 5. 3. 1981, str. 18.
Nov motel vabi. V: Dolenjski list, št. 35, 31. 8. 1972, str. 12.
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Nov uspeh v razvoju Petrola. V: Petrol: glasilo delovnega kolektiva Petrol, št. 6/72, 8.
9. 1972, str. 1–2.
Ob avto cesti cvetje in sadje. V: Dolenjski list, št. 23, 6. 6. 1968, str. 5.
Občutno manj nočitev. V: Dolenjski list, št. 40, 6. 10. 1988, str. 21.
P. R.: Čatež: počitek za vse. V: Delo, št. 230, 25. 8. 1970, str. 6.
Petrolovi gostinci vabijo. V: Dolenjski list, št. 43, 27. 10. 1983, str. 12.

Rodna gruda, št. 8–9, 29. 12. 1981, str. 60, 62.
Samo hrana in poste u a ne privabljata. V: Dolenjski list, št. 11, 17. 3. 1983, str. 18.
S. V.: Promet stekel po novem odseku. V: SavaGlas, št. 98, 22. 1. 2004, str. 6.
Stari znanci na motelu. V: Dolenjski list, št. 1, 7. 1. 1988, str. 5.
Številke govorijo tokrat za gostinstvo. V: Dolenjski list, št. 42, 22. 10. 1964, str. 5.
Podgoršek, Vlado: Posavske mušice. V: SavaGlas, št. 78, 17. 4. 2003, str. 2.
– – –: Posavske mušice. V: SavaGlas, št. 99, 5. 2. 2004, str. 2.
– – –: Čateški motel postaja ruševina. V: SavaGlas, št. 105, 29. 4. 2004, str. 6.
– – –: Posavske mušice. V: SavaGlas, št. 108, 10. 6. 2004, str. 2.
– – –: Posavske mušice. V: SavaGlas, št. 131, 28. 4. 2005, str. 2.
Poročili so se. V: SavaGlas, št. 82, 12. 6. 2003, str. 20.
Pustne sončnice. V: Dolenjski list, št. 7, 20. 2. 1997, str. 7.
Stabilizacijsko smučanje. V: Dolenjski list, št. 4, 24. 1. 1985, str. 6.
Teppey, J.: Ivan Maček in Miha Marinko na Čatežu. V: Dolenjski list, št. 13, 31. 3.
1966, str. 1.
– – –: Pod burmansko streho na Griču. V: Dolenjski list, št. 36, 7. 9. 1967, str. 14.
Turist biro bo kmalu pred motelom. V: Dolenjski list, št. 12, 22. 3. 1984, str. 6.
Ukradli ojačevalec. V: Dolenjski list, št. 40, 2. 10. 1980, str. 16.
V kiosku ob avtomobilski cesti. V: Dolenjski list, št. 47, 21. 11. 1968, str. 14.
V motelu pod čateškim hribom. V: Dolenjski list, št. 37, 14. 9. 1967, str. 14.
Vahtarič, Suzana: Ostanki najzgodnejšega obdobja zgodovine. V: SavaGlas, št. 9, 16.
8. 2000, str. 5.
Zapuščena pešpot. V: Dolenjski list, št. 29, 20. 7. 1978, str. 5.
Spletni viri:

Grič, dostopno iz obeh smeri,
https://www.dars.si/Pocivalisca?id=35,
na dan 19. 1. 2022.
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Marche večinski lastnik Petrola Gostinstva,
https://old.delo.si/gospodarstvo/marche-vecinski-lastnik-petrolagostinstvo.html,
na dan 20. 1. 2022.

Stare fotografije in razglednice Brežic,
https://www.facebook.com/brezice.nekoc/photos/a.1606789956257427/1877
462662523487/?type=3&theater,
https://www.facebook.com/brezice.nekoc/photos/pre%C5%BEiviteve%C4%8Der-ob-gledanju-stare-razglednice-bre%C5%BEic-inpo%C4%8Divali%C5%A1%C4%8Da-na-%C4%8Date%C5%BEu-v/1798118917124529,
na dan 12. 1. 2022.

Zgodovina,
https://www.petrol.eu/sl/skupina-petrol/zgodovina,
na dan 29. 12. 2021.

Zgodovina Posavja,
https://www.facebook.com/ZgodovinaPosavja/photos/a.433758643437587/7
59143034232478/?type=3&theater,
na dan 12. 1. 2022.
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