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ZGODOVINA GRADU OTOČEC IN NJEGOVA TURISTIČNA FUNKCIJA

Izvleček:
Na slovenskem ozemlju, strateško zelo pomembnem že od antike dalje, je bilo od 10.
stoletja naprej zgrajenih več sto gradov, graščin in dvorcev, ki so jih upravljali fevdniki in
ministeriali pomembnih posvetnih in cerkvenih fevdalcev.

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvih osmih poglavjih je opisan zgodovinski
razvoj edinega otoškega gradu v Sloveniji, gradu Otočec, ki leži v neposredni bližini
Novega mesta, na otoku reke Krke in se v virih prvič omenja leta 1252. Predstavljeni so
lastniki in zakupniki, ki so se skozi čas menjavali na gradu »Virglc« ali »Irglc«, kot ga je
imenovalo ljudstvo. Sledi razvoj stavbne podobe, ki se je spreminjala glede na pomen
gradu – na začetku kot utrdba pred napadalci z vzhoda, kasneje le kot udoben stanovanjski
objekt lastnikov. Na koncu zgodovinskega dela naloge so opisani nekateri rodbinski grbi in
pečati, ter grajska legenda.

Drugi del naloge se začne s predstavitvijo osnovnih geografskih značilnosti Mestne občine
Novo mesto ter razvojem podjetja Terme Krka, ki pomembno vpliva na razvoj turizma na
območju Novega mesta. Seznanimo se s turistično ponudbo in novejšim razvojem turizma.
Zadnja poglavja so usmerjena v analizo turističnega stanja, podan je pregled swot analize.
Zaključek pa je namenjen predstavitvi razvojnih načrtov in predlaganim smernicam za
nadaljnji razvoj turizma na Otočcu.

Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena obstoječa literatura, dostopni arhivski viri,
obdelani pa so tudi novejši statistični podatki.

KLJUČNE BESEDE: grad, otoško gospostvo, turistična geografija, Terme Krka, Mestna
občina Novo mesto, kongresni turizem, wellness turizem
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THE HISTORY OF THE OTOČEC CASTLE AND ITS TOURIST FUNCTION

Abstract:
From strategical point of view, Slovenian area was extremely important already in the
antique period. From the 10th century onwards it has seen hundreds of castles, manors and
mansions, which were taken care of by feudals and ministerials, which were in the
possession of important secular and ecclesiastic feudals.

This BA dissertation consists of two parts. The first eight chapters describe the only water
castle in Slovenia from historical point of view. The Otočec castle lies in the surroundings
of Novo mesto, on the isle of the Krka river. It was first mentioned in written sources in
1252. Here are presented the owners and lessees who were changing through time at this
castle which the people named “Virglc” or “Irglc”. Next is the evolution of the castle’s
image which was changing through time regarding the castle’s needs – first it served as a
fortress to protect them from attacks from the east, later it was used merely as a cozy
dwelling object of the owners. The end of the historical part describes some families’ coatof-arms, seals and a castle’s legend.

The second part of this dissertation begins by describing the basic geographic
characteristics of the City Municipality Novo mesto, and the evolution of the Terme Krka
company, which poses a major influence over the evolution of tourism in Novo mesto. We
become acquainted with the tourist offer and the latest tourist acquisition. The last chapters
analyze the state the tourism is in today. In addition, a SWOT analysis is given. This
dissertation concludes by presenting the development plans and the proposed guidelines for
further tourism development of Otočec.

For the making of this BA dissertation I have used the existing literature and the available
archive sources, and have analyzed the latest statistical data.

KEYWORDS: castle, the nobility of the Otočec castle, tourist geography, Terme Krka,
City Municipality of Novo mesto, congress tourism, wellness tourism
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1. UVOD
1.1 NAMEN IN CILJI
Glavni namen diplomskega dela je prikazati in ovrednotiti zgodovinski in turistični razvoj
gradu Otočec. Osnovna razpoložljiva literatura je dopolnjena še z izsledki iz arhivskih
virov, internimi poročili družbe Terme Krka ter statističnimi podatki portala SI - STAT.

Kot že naslov pove je namen pričujoče naloge prikazati razvoj gradu Otočec skozi čas.
Narediti nekakšen sumaren pregled gradiva, ki daje bralcu vtis o zgodovini gradu in
življenju njegovih prebivalcev. Istočasno je namen predstaviti funkcijo gradu v
najnovejšem času, ko se na njem odvija tako imenovani visoko kakovostni turizem.

V okviru izdelave diplomskega dela smo si zadali nekaj ciljev:
•

predstaviti zgodovinski razvoj gradu Otočec

•

pregledati dostopno arhivsko gradivo, ki se nanaša na omenjeni grad

•

predstaviti geografske značilnosti obravnavanega območja

•

analizirati dosedanji in novejši razvoj turizma poslovne enote Hoteli Otočec

•

opredeliti prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti razvoja turizma na Otočcu

1.2 METODOLOGIJA
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila različne delovne metode. Najprej sem
pregledala in zbrala razpoložljivo literaturo, ki je bila osnovno vodilo, saj mi je omogočilo
vpogled v raziskovano temo. Poleg splošne literature sem pregledala tudi literaturo
dostopno na spletnih portalih Digitalna knjižnica Slovenije, Sistory in Terme Krka. S
pomočjo SI-STAT portala (SURS) in Letnih poročil o poslovanju skupine Krka in družbe
Krka, d.d., Novo mesto iz let 2008 in 2009, sem zbrala potrebne statistične podatke. Nato
sem v Arhivu Republike Slovenije proučila vse ohranjene in razpoložljive vire, ki so se
nanašali na grad Otočec.
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Nadaljevala sem s terensko metodo, ko sem obiskala Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota
za Dolenjsko in Belo krajino, kjer se hranijo novejša gradiva, Dolenjski muzej v Novem
mestu in Narodno galerijo Slovenije v Ljubljani.

Problem pri obravnavani temi je pomanjkanje virov iz starejšega obdobja. Kot je znano je
pri požigu gradu prišlo tudi do uničenja starejših virov, ki so bili hranjeni na gradu samem.
Dostopni arhivski viri so pisani v starejši nemščini, ki se delno razlikuje od današnje.
Največ časa sem porabila za prevajanje arhivskih dokumentov v slovenščino. Težave so
povzročale tudi drugačne oblike imen naselij kot jih poznamo danes. Lažje dostopni so
novejši podatki saj so dosegljivi v Letnih poročilih družbe Krka d.d. in Terme Krka. Poleg
tega je o dogajanju na Otočcu napisanih veliko število časopisnih člankov. Pomembne
podatke pa sem dobila tudi iz programov razvojnih strategij za mestno občino Novo mesto.

Diplomska delo je v grobem razdeljeno na zgodovinski in na geografski del. Najprej je
kratek splošni opis naselja Otočec, sledi kratek oris razvoja gradu in njegove prve omembe,
nato je za lažje razumevanje obravnavanega obdobja opisan razvoj širšega prostora in
dogajanja v njem. S petim poglavjem se prične opis lastnikov in zakupnikov od
najstarejšega obdobja naprej. Nadaljujem z opisom stavbnega razvoja gradu, sledi mu
poglavje o grbih in pečatih, zgodovinski pregled pa zaključujem z legendo. Z geografskimi
značilnostmi v devetem poglavju začenjam drugi del diplomske naloge, ki je posvečena
predstavitvi in analizi novejše turistične funkcije gradu Otočec in njegove okolice.

S SWOT analizo skušam zajeti vse prednosti in slabosti ter podati možne priložnosti in
nevarnosti za nadaljnji razvoj turizma na Otočcu. Zaključujem z razvojnimi načrti in
smernicami podjetja, ki ima v lasti grad Otočec.
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2. NASELJE OTOČEC
Naselje Otočec (194 m) leži v severovzhodnem delu Mestne občine Novo mesto, južno od
Raduljskega hribovja, na levi rečni terasi, ki jo je ustvarila reka Krka. Predstavlja drugo
najpomembnejše naselje v Mestni občini Novo mesto. Po podatkih iz leta 2008 je v 2,5 km2
velikem naselju živelo 743 prebivalcev, od tega 374 moških in 369 žensk.1 Otočec ima
razvito le osnovno družbeno infrastrukturo - dva otroška vrtca, osnovna šola, pošta, dom
gasilcev in sedež župnije. Najpomembnejša dejavnost naselja je turizem, katerega nosilec
je družba Terme Krka, lastnica turističnega kompleksa Otočec. Obravnavano območje ima
dobro perspektivo – ugodna prometna lega in razvojni programi nadaljnje turistične
ponudbe s komplementarnimi dejavnostmi za visoko kakovostni turizem. Zaradi bližine
Novega mesta in dobre dostopnosti pa je naselje zanimivo tudi za nove stanovanjske
gradnje.
Preglednica 1: Demografske in socialne razmere ter gostota poselitve za Otočec.2
Gostota poselitve
Št. preb:
Socialne razmere
raste
(2002, v %):
(preb/km2):
DEMOGRAFSKE
IN SOCIALNE
RAZMERE TER
GOSTOTA
POSELITVE

1981: 452
1991: 475
2002: 683
2005: 713
2008: 783

delež otrok (do 14 let): 20
delež starejših (nad 65 let): 8
delež aktivnih: 49
delež dnevnih migrantov: 72

2002: 276,7
2007: 290
2008: 301

Demografski podatki zadnjih tridesetih let, kažejo na rast števila prebivalcev na Otočcu.
Gre za mlajšo, delovno aktivno populacijo, ki večinoma dnevno migrira na delo v Novo
mesto in okolico.

____________________
1
Surs.
2
Predstavitev strokovnih podlag za pripravo prostorskih planskih aktov in vizija prostorskega razvoja
MONM.
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V naselju so zgrajeni trije leseni mostovi preko reke Krke. En most skozi Gumberk
povezuje Otočec z Ratežem. Druga dva pa povezujeta enega od treh otočkov, kjer stoji
edini ohranjen otoški grad v Sloveniji, grad Otočec. V preteklosti je grad stal na desnem
bregu Krke. Svoj sedanji položaj je dobil, ko so presekali naravni meander in vodo speljali
skozi kanal, ki je omogočal enostavnejšo in učinkovitejšo obrambo.
Na ravninskem delu Krka pogosto poplavlja, zlasti desni breg na Otočcu, kjer je avtokamp
in piknik prostor Jasa, vse do vasi Bela Cerkev. Kljub čistilni napravi v Ločni pri Novem
mestu, je reka dokaj onesnažena (2. - 3. kakovostni razred)3 in je le delno primerna za
kopanje, še vedno pa zelo vabljiva za rekreativne ribiče. Krka v zgornjem toku tvori
značilne do nekaj metrov visoke lehnjakove pregrade, ob katerih so nastali mlini in žage. V
srednjem toku, pri Otočcu, pa se lehnjak plitvo pod površjem izloča v obliki obsežnih
podvodnih pragov.

Gričevje, ki se dviga z rečne terase Krke, je izredno ugodno za vinogradništvo in
sadjarstvo. Po prisojnih pobočjih je gričevje poseljeno s tipičnimi zidanicami oziroma
sekundarnimi počitniškimi bivališči.

Otočec je kot Šempeter obstajal že več stoletij, večji razvoj pa je začel doživljati v
70-ih in 80-ih letih dvajsetega stoletja, ko se je s priselitvijo ljudi začela razvijati tudi ostala
infrastruktura. V devetdesetih letih dvajsetega stoletja je prerasel v urbanizirano ruralno
naselje. Z razvojem turizma na gradu in ostalem kompleksu Otočec pa je naselje postalo
tudi pomembno turistično središče.

V dolini Krke je bilo v Valvasorjevem času okoli 65 gradov in graščin, zato so dolino Krke
poimenovali tudi Dolina gradov. Večina teh gradov danes ni ohranjena, vidni so le številni
ostanki mlinov in žag, ki so bili v Valvasorjevem času prav tako pogosti. V nadaljevanju pa
sledi opis zgodovinskega razvoja enega izmed najbolj ohranjenih gradov v dolini Krke,
gradu Otočec.
_______________________
3

Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998.
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3. RAZVOJ GRADU OTOČEC
Prve omembe gradu Otočec (Wördl) segajo v leto 1252 kot Werde, nato v leto 1343 kot
turn Werde, leta 1348 kot vest ze Werd, leta 1352 kot vest zem Werdlein, leta 1392 kot vest
in dem Werd, leta 1423 kot vest im Werd in leta 1436 kot turn im Werd.4

Grad Otočec leži na otoku reke Krke med plitvim vodotokom, polnim lehnjakovih pragov
in otočkov. Zaradi svojega položaja na otoku sredi reke Krke se Otočec uvršča v skupino
vodnih gradov ali gradov na vodi (Wasserburg).

Za lažje razumevanje razvoja gradu Otočec je potrebno poznati njegovo okolje in deželo
skozi čas. Na Slovenskem se je gradnja gradov razmahnila v 12. stoletju. Povezana je bila z
izgradnjo grofovskih posestev in centrov gospostev. Pobudniki gradenj so bili veliki
fevdalci, ki so imeli svoje sedeže zunaj deželnih meja, na gradovih pa so živeli njihovi
ministeriali. Ministeriali, nižje plemiške družine, so v večjem številu začeli graditi gradove
šele v 13. stoletju. Zemljiški gospodje so jim dovoljevali gradnjo utrjenih gradov le takrat,
ko je bila gradnja v skladu z njihovimi geopolitičnimi interesi. Kot kažejo novejše
raziskave srednjeveških gradov, so bili le-ti, kljub utrdbenemu značaju, predvsem
stanovanjske stavbe, njihova obrambna naloga pa je bila le tolikšna, kolikor je bilo nujno
potrebno za zaščito v danih okoliščinah. Manjša zemljiška gospostva z malo podložniki
niso omogočala vzdrževanja drage in številne vojaške posadke na gradu. Tako na gradu
tudi ne najdemo prostorov za njihovo namestitev. Gradovi so bili predvsem na naravno ali
umetno zavarovanem kraju postavljena gospodarska, politična in upravna središča
fevdalnega ozemlja. V drugi polovici 15. stoletja, po padcu Bosne leta 1463, so bili čedalje
pogostejši turški upadi. To je poleg vojne Habsburžanov z Beneško republiko sprožilo
pospešeno utrjevalno dejavnost. Tako so stari romanski gradovi dobili dodatna obzidja, s
katerimi so poskušali zavarovati predvsem svoje življenje in imetje. Ker so bili turški vpadi
plenilni in ne zavojevalni, sprva niso gradili močnih in obsežnih vojaških utrdb.5
_______________________
4
Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Dolenjska. Porečje Krke, Viharnik, Ljubljana, 2000.
5
Kos, Dušan: Vitez in grad, založba ZRC, Ljubljana, 2005.
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V sklopu protiturškega utrjevanja so zaščitili tudi grad Otočec, ki so ga obdali z obzidjem
in valjastimi stolpi, celoto pa zavarovali z umetno izkopano novo rečno strugo, tako da je
bil grad na vseh straneh obdan z vodo. Z vzpostavitvijo Vojne krajine in ustanovitvijo
mestne trdnjave Karlovac leta 1579 so se pritiski turških vpadov umirili. Že v 17. stoletju
so utrdbe povečini postale nepotrebno breme, ki ga je bilo težko vzdrževati. V 18. stoletju
sledi njihov propad in odstranjevanje, gradivo pa so uporabljali za druge potrebe.
Dokončno se je čas srednjeveških utrdb iztekel s francosko okupacijo v začetku 19. stoletja.

Grad se je fizično ločil od vasi, vendar so njegovi plemiški stanovalci vsaj delno še vedno
živeli povezani s kmečkim prebivalstvom. Kljub obveznim dajatvam kmetov grad ni mogel
preživeti brez lastnega pridelovanja hrane. Pomembni sta bili zlasti pridelava zelenjave in
vzreja živine. Tudi lastniki gradu Otočec so imeli v lasti nekaj hub posesti. Velikost posesti
se je skozi čas spreminjala. Vitezi Otoški, ki so na Otočcu živeli vsaj do sredine 13.
stoletja, so imeli v lasti poleg nekaj njiv v bližini gradu še po nekaj hub v Praprečah in v
Lutrškem selu. Nekoliko večja posest je bila v 15. stoletju, pod Lengenheimerji, ko so
imeli, poleg že omenjenih hub v Praprečah in v Lutrškem selu, v lasti še vinograd v Beli
Cerkvi in štiri hube na desnem bregu Krke. 16. in 17. stoletje je bilo na Otočcu
zaznamovano kot hitro menjavanje lastnikov in zakupnikov gradu.6

V 18. stoletju, v dobi Schweigerjev, so na Otočcu precej zidali in urejali. V okroglem
stolpu so uredili grajsko kapelo, napravili so nov vrt, zgradili pristavo s čebelnjakom, imeli
so plantaže s sadjem. Leta 1802 je po podatkih deželne deske otoška posest štela kar 113
kmetij in trinajst tridesetin. Tako je znašal davek gospoščinske (dominikalne) zemlje 224
goldinarjev, 22 krajcarjev in 3 denariče, od podložniške (rustikalne) zemlje pa 214
goldinarjev in 13 krajcarjev.7 To so bila zadnja leta fevdalnega obdobja, ko je imel Otočec
za slovenske razmere nadpovprečno veliko zemljiško gospostvo.

_______________________
6
Smole, Majda: Graščine na nekdanjem Kranjskem. DZS, Ljubljana, 1982, str. 338.
7
Prav tam.
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4. ZGODOVINSKI PROSTORSKI RAZVOJ
Prostor ob srednji in spodnji Krki je bil že od prazgodovine naprej med najbolj naseljenimi
in kultiviranimi predeli pri nas. Preko Dolenjske je potekala glavna prometna os – stara
rimska cesta ob Savi in Krki. Zato ni čudno, da so na pobočju Malega Vinjega vrha našli
materialne ostanke, ki pričajo o navzočnosti Vzhodnih Gotov in Langobardov. Pred
Slovani, ki so se tu začeli naseljevati po letu 568, so kratek čas ozemlje nadzorovali
Bizantinci. V 9. stoletju je bilo v našem prostoru znatneje občutiti moč Frankov, ko so ti v
letih 819 in 820 zatirali upor Ljudevita Posavskega. Vse večji pomen so začeli pridobivati
bavarski plemiči. Vladar je nastavljal tuje plemiče vsaj iz dveh razlogov. Prvi razlog je
gotovo osebno poznanstvo z nastavljenimi plemiči, ki je krepilo zaupanje vladarja. Drugi
razlog je bil, da so ti plemiči že poznali sistem, ki je vladal frankovski državi, zato ga je
bilo na novem ozemlju moč hitreje in lažje uveljaviti.8 V visokem srednjem veku je bila
zaradi križanja različnih vplivov in interesov zgodovina zelo razgibana. Vdor Madžarov je
v 10. stoletju zrušil frankovski sistem vladanja, izničilo se je dotedanje politično –
organizacijsko delo in pričeti je bilo treba znova.

Nov gospodar na slovenskem ozemlju je postalo Sveto rimsko cesarstvo, ki je obstajalo do
leta 1806. Z novimi gospodarji je prišla tudi nova teritorialna razporeditev. Organizirali so
mejne krajine ali marke. Osrednji del današnje Slovenije je sodil v Savinjsko krajino, ki je
obsegala porečje Savinje, raztezala pa se je tudi čez Savo do Krke. Savinjska krajina je bila
pod oblastjo koroškega vojvode. Z nastankom krajin se je razmahnil družbeni sistem, kjer
si nasproti stojita zemljiški gospod in podložnik, fevdalizem. V fevdalizmu so bili vselej
prisotni še svobodnjaki (odvisni le od vladarja oziroma deželnega gospoda), trgovci in
obrtniki kot tržani in meščani, ki niso bili podložniki, priznavati pa so morali politično,
upravno, sodno in finančno oblast svojega ustanovitelja. Vladarji so dele svojega ozemlja
radi podeljevali škofijam. Tako je okoli leta 1000 obsežna ozemlja na območju današnje
Slovenije dobila škofija Freising.9
________________________________
8
Granda, Stane: Šmarjeta in Bela Cerkev. Založba Goga. Novo mesto, 2007, str. 56.
9
Prav tam.
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V tem času je bil velik del tukajšnje posesti v lasti rodu kneginje Heme Krške (po ljudskem
izročilu rojene na gradu Pilštanj). Njihova posest je segala od Donave do Krke na
Dolenjskem in od Furlanije do današnje meje s Hrvaško. V 11. stoletju rod Heme Krške
nesrečno propade. Mogočno posest so razdelili med sorodnike sv. Heme. V tem času je bil
v njeni posesti tudi Otočec, ki je tako prešel v last Višnjegorcev, drugi del posesti pa je
pridobila rodbina koroških vojvod Spanheimov.10

V drugi polovici 11. stoletja se pojavijo prve vesti o freisinški dolenjski posesti, ki v 12.
stoletju postanejo vse pogostejše. Freisinški škofje so v posest dobili širok pas ozemlja ob
Radulji, preko Krke do Gorjancev.11 Freisinško dolenjsko gospostvo je zaradi svoje lege
predstavljalo nenehen izziv tako za močne Spanheime, ki so imeli središče v Kostanjevici,
kot za Višnjegorce iz Heminega rodu, ki so bili lastniki velikih ozemelj iz dediščine grofice
Heme.12

________________________________
10
Blaznik, 1958.
11
Granda, 2007, str. 56.
12
Prav tam.
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4.1. FREISINŠKA POSEST NA DOLENJSKEM
Prve vesti o freisinški posesti na Dolenjskem segajo v čas škofa Ellenharda (1053 – 1078).
Okoli leta 1074 je na tem območju pridobil posest. Freisinški škofje so bili pri nas
zemljiški gospodje, cerkvena oblast pa je pripadala oglejskim patriarhom.13 Freisinška
dolenjska posest je ležala v območju, kjer so bili krepko zasidrani tako Speinheimi kot
Višnjegorci, ki so do srede 12. stoletja širili meje proti sosednji Hrvaški. Ob tem so
nastajale postojanke, katere so se sčasoma razvile v gradove in zemljiška gospostva. Tu je
bila obsežna predvsem višnjegorska posest, kamor je poleg ožjega dela pripadalo še
Mehovo, Zalog, Kronovo, Radovlje, Mokro polje, Otok, Prežek in nenazadnje Otočec. Ko
se je edina dedinja, hči Alberta Višnjegorskega, Zofija, leta 1209 poročila s Henrikom
Andeškim, je celotna višnjegorska posest prešla na Andeške. Henrik Andeški je v svojih
rokah združeval službo istrskega mejnega grofa in oglejskega deželnega upravitelja na
Kranjskem. Svojo posest na Dolenjskem je tako zaokrožil še s pridobitvijo obsežnih fevdov
freisinške dolenjske posesti, med drugim tudi Otočca. Postal je pravi deželni gospod in kot
tak je na freisinškem Otoku (Gutenwerd) koval denar.14 Po smrti Henrika Andeškega je s
poroko z Nežo Andeško, Friderik Babenberški združil andeško in nekdanjo višnjegorsko
dediščino pod Babenberžane. Tako je bil Otočec tudi v lasti Babenberžanov. Apetite po
freisinški dolenjski posesti pa je bilo čutiti tudi pri Spainheimih, ki so si jo po smrti
Friderika Babenberškega celo nasilno polastili. S poravnavo je moral intervenirati papež
Inocenc IV.15

Kmalu zatem sta začasno uspela Spanheima, vojvoda Bernard in sin Ulrik Spanheimski.
Medtem se je pojavil še češki kralj Premysl Otakar (Otakar Češki), ki si je s poroko
pridobil del babenberških posesti, med njimi tudi Otočec.16

_______________________
13
Granda, 2007.
14
Kos, Milko: Zgodovina Slovencev.
15
Blaznik, Pavle: Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 1963.
16
Blaznik, 1958.
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Z darovnico, izdano 31. marca 1254 na Dunaju, je kralj Otakar nekdanje višnjegorske
ministeriale z Otočca, Mokrega polja, Prežeka, Otoka in Zaloga izročil freisinškemu škofu
kot nadomestilo za škodo, ki so jo povzročili Ogri. Prav v listini o izročitvi posesti
freisinški škofiji se prvič omenjajo vitezi oziroma ministeriali imenovani po Otočcu
(Heinricus et frater suus de Werde). Isti Henrik Otoški se kot priča omenja že dve leti prej
(leta 1252) v listini Liupolda Svibenskega, kar kaže, da je Otočec kot fevdalna postojanka
takrat že obstajal. Po Otakarjevem vračilu je freisinški škof podelil Otočec v fevd Ulriku
Spanheimskemu, nato po njegovi smrti spet kralju Otakarju, leta 1277 pa v fevd
Habsburžanom.17

Šibkost dolenjske posesti so poleg zunanjih vplivov povzročale tudi denarne težave
freisinške škofije v 13. stoletju, ko je moral škof zastavljati zemljo različnim zakupnikom.
Ta proces propadanja dolenjske posesti je skušal škof zaustaviti s postavitvijo gradu
Klevevž, kjer je zrasla upravna postojanka in po katerem je kasneje freisinško dolenjsko
gospostvo dobilo ime – klevevško gospostvo. Škofovi ukrepi niso ustavili procesa
propadanja freisinške dolenjske posesti. Močni Habsburžani, ki so bili neposredni vladarji
nad Kranjsko, so si leta 1335 nasilno polastili klevevško gospostvo.18

Krizo freisinške dolenjske posesti so poglabljale še vojne vihre, ki jih je bilo to ozemlje
deležno zlasti v 15. stoletju. Tako so se leta 1491 pri Beli Cerkvi utaborili Turki in ropali v
okolici Prežeka, Otočca in po Šentjernejskem polju. Gospostvo so Turki tako opustošili, da
je moral škof vsako leto gradovom finančno pomagati, če jih je želel rešiti pred propadom.
Freisinška posest je bila močno razdrobljena in načeta ob Krki, posebej kjer sta se razvili
gospostvi Otočec in Struga.19

________________________
17
Stopar, Ivan: Gradovi na Slovenskem, 198.
18
Blaznik, 1958, str. 14.
19
Prav tam.
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4.2 ŠEMPETRSKA ŽUPNIJA
Ena najstarejših župnij na Dolenjskem in sploh na Kranjskem je Bela Cerkev, omenjena s
pogodbo med freisinškim škofom in oglejskim patriarhom iz leta 1074. Župnija je obsegala
freisinško posest na levem bregu srednje Krke; Šempeter, Šmarjeto, Škocjan in Rako. V
teku stoletij so se župnije ločile in osamosvojile. Tako je bil leta 1452 v Šempetru
ustanovljen vikariat, ki je ostal odvisen od Bele Cerkve do leta 1620, ko se je
osamosvojil.20

Župnijo Bela Cerkev z vsemi podružnimi cerkvami, med njimi tudi cerkev sv. Petra poleg
Otočca, je leta 1454 Stiškemu samostanu podaril Oglejski patriarh, kardinal Ljudevit III.
To daritev je potrdil tudi papež Nikolaj V. Tako je prišla sedanja šempetrska župnija izpod
oblasti Freisinških škofov pod oblast Stiškega samostana. Ko je papež Benedikt XIV leta
1752 ustanovil namesto Oglejskega patriarha Goriško nadškofijo, je vanjo vse do leta 1787
spadala tudi šempetrska župnija. Leta 1787 je bila ta fara združena z drugimi župnijami in
dekanijami Kranjske vojvodine z Ljubljansko škofijo.21

Kronisti so v preteklosti župnijo opisali kot gričevnato pokrajino, saj je več kot tri četrtine
šempetrske okolice v hribovju. V ravnini so le Mačkovec, Lešnica, Šempeter – Otočec,
Lutrško selo, Kronovo, Prapreče, Dobovo, Dolenja vas, Žihovo selo, Sela pri Ratežu in
Gumberk. Tu se razteza troje pogorij: Trška gora, Razbore in Gričevje (Spodnje ali Dolnje,
Srednje in Gornje). Vsa hribovja so na sončni strani obdana z vinogradi, na senčni strani pa
z gozdovi, vendar jih je manj kot vinogradov.22

____________________________
20
Šašelj, Ivan: Zgodovina Ljubljanske škofije, tretji zvezek: Zgodovina Šempeterske fare pri Novem mestu.
21
Prav tam.
22
Prav tam.
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Prve statistične podatke o šempetrski župniji dobimo iz Valvasorjevega popisa iz druge
polovice 17. stoletja, ko je zapisal, da je bilo na leto rojenih okoli 100 otrok, umrlo pa naj
bi do 30 ljudi. Vendar so kasnejše raziskave ovrgle Valvasorjevo trditev, saj naj rojstva ne
bi bila v razmerju s smrtjo. V 18. stoletju je zaznati večji porast rojstev. V povprečju se je v
obdobju enega leta rodilo od 38 do 48 otrok, dva viška sta se pojavila leta 1721, ko je bilo
rojenih 57, in leta 1729 55 otrok. Nezakonska sta bila največ po dva otroka, včasih pa tudi
po več let nobenega. V povprečju se je na leto poročilo 3 do 17 parov. Leta 1717 je bil
dosežen

višek

v

18.

stoletju,

ko

se

je

poročilo

21

parov.23

Šašelj piše, da je leta 1713 in 1714 župnijo prizadela izredno slaba letina, ki se je najbolj
izrazila šele leta 1715, ko je bilo leto velikega pomanjkanja in lakote. V letu 1715 je umrlo
105 ljudi, največ v mesecu aprilu in maju, kar 66 ljudi. Med mrtvimi je bilo največ beračev.
Drugo leto slabe letine je bilo 1771, takrat je zaradi lakote umrlo 52 ljudi. Poleg slabe
letine in lakote je v letih 1816 in 1817 v župniji morila še griža in leta 1836 nalezljiva
kolera. Griža se je v presledkih pojavljala še v letih 1825, 1849, 1841, 1859 in 1878. Za
kolero je v šempetrski župniji umrlo 13 ljudi. 24 ljudi pa je umrlo med letoma 1872 in
1874, ko so po novomeški okolici razsajale hude koze.24

Hujša naravna nesreča je šempetrsko župnijo doletela 19. julija 1873, ko je padala tako
debela in gosta toča, da česa podobnega niso pomnili niti najstarejši prebivalci. Po opisu je
bila toča debela kot kurja jajca, nevihta je v kratkem uničila vse poljske in vinogradniško
sadjarske pridelke. Trta je bila uničena za več let, bali so se da bodo vinogradi popolnoma
propadli. Sadno drevje je bilo vse obeljeno, a je do jeseni začelo poganjati in celo cveteti.
Po gozdovih so našli več mrtvih ptičev, zajcev in druge divjadi, ki jih je pobila toča.
»Veliko faranov moralo je prijeti za beraško palico vsled te šibe božje« je leta 1886 zapisal
Koblar v tretjem zvezku Zgodovine Šempetrske fare na Dolenjskem. Prav tako je zapisal,
da je bila najboljša vinska letina leta 1811 in 1834, ko so imeli grozdje potrgano in
pospravljeno že ob mali maši, v začetku septembra.25
________________________________
Šašelj.
24
Prav tam.
25
Prav tam.

23

17

Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija

2010

Kljub lakoti in nalezljivim boleznim obstajajo zapisi, da so v preteklosti ljudje dosegali
visoke starosti. V cerkvenih popisih, ki jih je navajal kaplan Šašelj in jih je v Zgodovini
Šempetrske fare zapisal Koblar, so napisana nekatera imena ljudi, ki naj bi dosegli nad sto
let. Leta 1696 je umrla Marina Antončič, stara 100 let; leta 1703 Štefan Krašovec, star
menda kar 124 let, leta 1714 Jakob Eršte, star 106 let; leta 1798 Mica Črnulja iz Šempetra
115 let; leta 1799 Janez Jurič iz Štravberka, 107 let, in leta 1812 Janez Bojanc iz Ždinje
vasi, star 100 let.26 Navajanja o doseženi nadpovprečno visoki starosti je potrebno jemati z
določeno mero zadržanosti, saj vemo, da v preteklosti ni bilo natančnega beleženja rojstev
in ljudje največkrat niso natančno poznali niti svoje starosti, kaj šele starosti drugih.

Ob popisu leta 1754 je imela celotna šempetrska župnija 1071 prebivalcev, leta 1791 je
bilo 1260 prebivalcev, 1880. leta je bilo 1473 prebivalcev, ki so prebivali v 347 hišah, od
tega je bilo v Šempetru 28 hiš in 157 ljudi. Leta 1937 pa 1864 prebivalcev, v popisu leta
1991 je v župniji živelo 1879, ob zadnjem popisu leta 2001 pa kar 2053 prebivalcev. Iz
danih podatkov je razvidno, da se je število prebivalcev šempetrske župnije vseskozi
povečevalo, kljub temu da je v 18. stoletju imela župnija eno vas več – Blišče, ki pa je leta
1742 pogorela do tal in je od takrat niso več pozidali.27

____________________________________________
26
27

Šašelj, 1886, 53 str.
Prav tam.
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Na Otočcu so imeli tudi svoje grajske duhovnike, ki so opravljali maše v grajski kapeli. Na
začetku so duhovniki maše opravljali le na prošnji dan, ko je tja prihajala procesija. Že
sredi 19. stoletja pa je bila maša večkrat letno, posebno za praznik sv. Janeza Nepomuka
(16. maj), ko se je zbralo veliko število ljudi. Spomin cerkvenega blagoslovljenja so v
otoški kapeli obhajali drugo nedeljo po vseh svetih s popolnimi odpustki.28

V župnijskih krstnih knjigah so zapisani grajski duhovniki, ki so delovali na Otočicu, kot
so tudi poimenovali grad Otočec.29

Ti duhovniki so:
- 1728 – 1736 ~ Ivan Križnar
- 1737 – 1739 ~ Josip Avguštin Trager
- 1739

~ Jurij Fik

- 1744 – 1745 ~ Valentin Perdizzi
- 1749

~ Franc Sigill

- 1754 – 1767 ~ Franc Stokini
- 1796

~ Jakob Bossetti

- 1802 – 1805 ~ Ljudevit Seifrid

________________________
28
Šašelj.
29
Zgodovino šempetrske fare v kateri so zapisani tudi duhovniki, ki so delovali na gradu Otočec, je okoli leta
1886 napisal takratni kaplan Ivan Šašelj.
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4.3 ZEMLJIŠKI KATASTER
Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga besedo zemljiški kataster kot uradni popis
zemljišč na določenem območju glede na obliko, obseg, kakovost, kulturo in posestništvo.

Država, ki je skozi leta postajala vse večja, pomembnejša in dražja, je potrebovala vse več
denarja. Vladarji so vse bolj razmišljali, kako spremeniti družbo oziroma kmetijstvo, da bi
bilo v državni blagajni več prihodkov. Jasno jim je bilo, da zemljiški gospodje odvzemajo
precejšnji delež dohodkov. Zato so njihovo oblast, zlasti na področju uprave, sodstva in
financ, od časa Marije Terezije (1740 – 1780) dalje, vse bolj omejevali in prevzemali v
lastne, državne roke. Da bi imeli jasnejši vpogled v imetje svojih podložnikov, so uvedli
nov katastrski popis.

Glede na nastanek ločimo tri katastrske operate, ki so nastali kot pripomoček in osnova za
odmero dohodka od zemljišč. Vsi trije operati, nastali od srede 18. do prve polovice 19.
stoletja, se imenujejo po avstrijskih cesarjih – terezijanski, jožefinski in franciscejski
katastrski operat. Terezijanski katastrski operat je najstarejši in ima le nekaj potez
sodobnega katastrskega operata. Jožefinski je bil precej pomanjkljiv v pogledu izmere,
franciscejski katastrski operat pa še danes velja za zelo natančnega.30

Podatke o otoškem gospostvu v terezijanskem katastru za Kranjsko danes hranijo v Arhivu
Republike Slovenije v Ljubljani. Prav tako so tam dostopni zemljevidi kasnejšega
franciscejskega katastra. Ni pa za grad Otočec ohranjenega gradiva jožefinskega katastra.

________________________________
30
Ribnikar, Peter: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. 1982, str. 321-337.
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4.3.1 TEREZIJANSKI KATASTER
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v letih 1748 in 1756. Grad Otočec je bil v
terezijanskem katastru popisan leta 1752, ko so na Otočcu gospodovali Schweigerji. Operat
vsebuje popis nosilcev pravnih pravic do zemlje, uporabo zemljišč, napovedi dohodka in
podložniških obveznosti. Predstavlja evidenco dominikalnih in rustikalnih zemljišč, s
katero je Marija Terezija poskusila poenotiti obdavčenje dohodkov od zemljišč. Velikost
zemljišč ni bila izmerjena, določili so jo na podlagi ocene povprečne količine posejanega
žita, velikosti travnikov, gozdnih parcel in vinogradov. Dohodki od zemljišč so bili
napovedani zelo pavšalno, deloma v denarju in deloma v naturalijah. 31

Terezijanski katastrski operat je bil razdeljen na tri dele: kmečke ali rustikalne napovedi,
zemljiškogosposke ali dominikalne napovedi in obračunske tabele. Napovedi dominikalne
posesti so bile izpolnjene na obrazcih A, B, C in D. V obrazce so po določenih rubrikah
vpisali vsa zemljišča v okviru katastrskih kultur: njive, travniki, vrtovi, pašniki in gozdovi.
Po istem principu so bile popisane tudi kmečke posesti. Ta popis že daje vpogled v
socialno-gospodarsko stanje kmečkih posesti sredi 18. stoletja, ne moremo pa dobiti
vpogleda o enotni topografski razvrstitvi zemljišč, saj je bila podložniška zemlja preveč
razdrobljena med različne zemljiške gospode. V kalkulacijskih ali obračunskih tabelah sta
bili za vsakega nosilca dominikalne posesti zajeti dve skupini podatkov. V prvi so bili
podatki o velikosti posesti in o stari davčni odmeri, v drugi pa so zapisani podatki o vseh
dohodkih za dominikalno in rustikalno posest. 32

Sredi 18. stoletja je bilo otoškemu gospostvu podložnih 158 posestnikov, ki so skupno
posedovali 113 hub, 26 krajcarjev in 1 denarič.33 Na podlagi podatkov, dobljenih v
Terezijanskem katastru za Kranjsko, je v nadaljevanju izdelan grafični in tabelarični prikaz
podložniške posesti.

___________________________
31
Ribnikar, 1982, str. 321- 337.
32
Prav tam.
33
ARS, AS 174, fasc. 135, N. 10.
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Nekaj posesti so zemljiški gospodje obdelovali v lastni režiji. Tu je šlo predvsem za parcele
v neposredni bližini gradu. Tako so imeli njive, travnike, vrtove in gozdove na parcelah, ki
so jih imenovali Mali in Veliki hrib, Pod Borštom, Nad Borštom, Pod mostom, Nad Krko,
Nad malnom, V ogradi, Od Jelše do Pola, na Ločah.34

Otoško gospostvo je imelo v svoji posesti tudi nekaj vinogradov; tako jih je bilo na Vinjem
vrhu 30, v Mevcih 26 in v Mladevinah pri Šmarjeti 6.35

Po podatkih deželne deske iz leta 1802 je znašal zemljiški davek od gospoščinske zemlje
224 goldinarjev, 22 krajcarjev in 3 denariče. Davek od podložniške zemlje 214 goldinarjev
in 13 krajcarjev, vinogradniški zemljiški davek pa je znašal 28 goldinarjev, 58 krajcarjev in
en dinarič. Skupna kontribucija ali podložnikova dajatev zemljiškemu gospodu pa je bila
680 goldinarjev, 37 krajcarjev in 2 dinariča.36

_______________________________
34
ARS, AS 174, fasc. 135, N. 10.
35
Prav tam.
36
Prav tam.
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Karta 1: Podložniška posest otoških zemljiških gospodov sredi 18. stoletja.

Karta ni v merilu. Avtor: Dragica Poljanec

23

Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija

2010

Preglednica 2: Podložniške posesti in število hub sredi 18. stoletja
VAS

Kot
Güntsperg
Žaloviče
Orehovica
Težka voda
Lutrško selo
Dobovo
Sp. Kronovo
Zg. Kronovo

ŠT. HUB

3 4/6

VAS

Polhovica

ŠT. HUB

7 2/3

2 1/2

Čadraže

111/2

14

Črešnjice

6

1
2
1
3
31/2
3

Zg. Mokro
Polje

4 1/3

Sp. Mokro
Polje

7

Gumberk
Toplice
Št. Peter
Draškovec
Vas pri Sv. Trojici

4
7
7
3
1
1

Cirnik

/3

VAS

Mokronog
Zabukovje
Cerovec
Štatenberg
Cikava
Lahko
Na Selih
Na Rojah
Dule

1
Podkostanjevlje

3
2 1/3
2
2
1
2 1/2
2
1
2
3

Štavberg
1

Vrezje

ŠT. HUB

3
Jelše

Preglednica prikazuje vasi, kjer so bile otoške podložniške posesti ter število hub, ki jih je
posamezna vas imela. Huba je tvorila osnovno enoto za odmero bremen in dajatev na
zemljiškem gospostvu. V povprečju je ena huba merila 7 – 10 hektarov. Tako je bilo na
primer v vasi Kot pet posestnikov, ki so skupno posedovali 3 4/6 hub.
Zgornji podatki so povzeti neposredno iz štiftregistra otoškega gospostva, pisanega v stari
nemščini. Pri prevajanju krajevnih imen je prišlo do nekaj nejasnosti pri identifikaciji vasi.
Ker gre za manjše vasi je možno, da danes vasi ne obstajajo več. Taka primera sta vasi
Güntsperg in Vas pri Sv. Trojici.
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4.3.2 FRANCISCEJSKI KATASTER
Cesar Franc I. je s patentom z dne 23. decembra 1817 v vseh svojih deželah uvedel enotno
davčno odmero. Tehnični dosežki na področju zemljemerstva so bili priložnost za nov
kataster. Izdelati je dal Francov ali Franciscejski kataster. Meritev so se v letih 1820 – 1850
lotili izšolani državni geometri. Njihova naloga je bila premeriti celotno državo in
izračunati povprečno čisto denarno vrednost pridelkov. Od čiste vrednosti zemljiškega
donosa zemlje na oral (0, 575 ha) v denarju pa naj bi plačevali 16 % zemljiškega davka. V
ta namen so izdelali katastrske mape v merilu 1:2880. Novi izračuni davčne osnove so
davek, prvič odmerjen leta 1844, zelo povečali, kar je silno razburilo kmete.
Nezadovoljstvo kmetov so podpirali tudi graščaki, ki so jih novi izračuni prav tako
prizadeli.37
Pri izdelavi franciscejskega katastra so opravili izredno natančne meritve, saj so takrat
narejene katastrske občine še vedno podlaga današnjim. Poleg odmere davkov pa so
katastrske občine franciscejskega katastra služile tudi kot politične enote. Po tej razdelitvi,
ki je veljala do 1848. leta, so bile katastrske občine v upravnem in političnem pogledu
podobčine, ki so pripadale glavnim občinam.38

Franciscejski katastrski operat ima dva dela, spisovnega in grafičnega. Spisovni del je bil
sestavljen po obrazcih, v katerih so bili zajeti vsi podatki o izmeri in podatki o
posameznem zemljišču in posestniku. Vendar pa spisovni del franciscejskega katastrskega
operata za slovensko ozemlje ni v celoti ohranjen in tako žal ni spisovnega dela za otoško
gospostvo. Ohranjene so katastrske mape, tudi za Otočec.39

__________________________
37
Ribnikar, 1982, str. 321- 337.; Primerjaj Granda, 2007, str. 88.
38
Prav tam.
39
Ribnikar, 1982.
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Če natančneje pogledamo katastrsko mapo franciscejskega katastra, katastrske občine
Otočec, lahko ugotovimo obseg otoškega gospostva v 19. stoletju. Katastrska mapa je bila
v originalu izdelana v merilu 1:2880. Originalna katastrska mapa je obarvana z barvami,
določenimi za označitev posameznih katastrskih kultur. Barvne nianse so bile za njivo
rumenkastorjava ali tobačnorjava, za vrt močno zelena, za pašnik bledo zelena, za gozd
temnosiva ali bledočrna, za potok in vodo svetlomodra, za jezero in ribnik močno modra,
za vozno pot svetlorjava, za stezo svetlorumena, za zidano hišo svetlordeča, za leseno hišo
svetlorumena. V obarvano mapo so vpisovali in vrisovali napise in oznake. Stavbne parcele
so oštevilčili s črnim, zemljiške parcele pa z rdečim tušem. Na osnovi posebnega ključa so
vpisovali tudi topografske znake. S črko W so označili pašnik, črki GW skupne pašnike,
črki MH in znak smrečice se je uporabil za označevanje gozdov, za oznako vinograda pa so
vrisali ob kolu ovito vinsko trto.40 V nadaljevanju je predstavljena mapa francicsejskega
katastra, ki je dostopna v Arhivu Slovenije. Na njej lahko vidimo, da je z rdečo barvo
vrisana grajska stavba. Vzhodno in zahodno od gradu na otoku leži grajski park z urejenim
drevoredom in paviljonom. Na zemljevidu je tudi lepo viden, 60 sežnjev velik sadovnjak,
ki so ga Schweigerji uredili na levem bregu reke Krke. V sadovnjaku, ki je bil obdan z živo
mejo, so gojili različno sadje, med drugim tudi ananas, melone in agrume. Severno in
vzhodno od sadovnjaka se raztezajo večje njive, zahodno pa je pašnik. Ob sadovnjaku je še
pristava s čebelnjakom ter zidan hlev. Na desnem bregu Krke pa so imeli gozd.

______________________________
40

Ribnikar, 1982, str. 321- 337.
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Karta 2: Franciscejski kataster za Kranjsko.41

________________________
41
ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, N 190A07,
190
, k.o. Št. Peter; primerjaj:
http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n190a07.jpg (20. 6. 2009).
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Poznejši reambulančni kataster iz leta 1867 je izboljšana različica
ica franciscejskega katastra.
katastra
Pri novi izmeri zemljiščč so geometri upoštevali nova dognanja na področ
področju stroke (namesto
geometrijske mreže zdaj triangulacijska mreža). Pomagali so si s celotnim franciscejskim
katastrskim operatom, ki jim je služil kot osnova, iz katere so izhajali.
ali. Komisije za meritve
so sestavljali inšpektorji, geometri in pomožnih uradniki
uradniki,, k sodelovanju pa so pritegnili
predstojnika občine,
ine, izvoljenega predstavnika občine
ob ine in lastnika zemljiš
zemljišča. Po izmeri so
izdelali novee indikacijske skice in nove cenilne operate, kadar so se novi podatki toliko
razlikovali od starih, da stari niso bili ve
več uporabni, tudi čee so jih popravili. To danes
označujemo
ujemo kot reambulanč
reambulančni kataster.

Karta 3: Reambulančni kataster za Kranjsko 42
____________________
42
ARS, AS 181, Reambulančni
čni
ni kataster za Kranjsko, N 190C03, k.o. Št. Peter; primerjaj:
http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n190c03
http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n190c03.jpg
(20. 6. 2009)
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5. LASTNIKI IN ZAKUPNIKI OTOČCA
Srednjeveške listine prvič pričajo o Otočcu, kot fevdalni postojanki že leta 1252, ko se
omenja ministerial Henrik Otoški - Heinricus et frater suus de Werde. Dve leti kasneje se
na Dunaju kralj Otokar Češki in vojvoda avstrijski pogodita, da se v zameno za škodo, ki
so jo povzročili Ogri, prenese na freisinško škofijo posest in ministeriale grofa
Višnjegorskega.43 Sledilo je obdobje hitre menjave lastnikov na Otočcu. V nadaljevanju so
kronološko predstavljeni lastniki in zakupniki otoške neutrjene fevdalne postojanke, ki je
skozi čas postala velik grad z utrjenim obzidjem.

5.1 VITEZI OTOŠKI – de Werde
V srednjem veku je bil vitez naziv za vojaka, ki se je bojeval na konju in praviloma v
oklepu. V širšem smislu je bil to naziv za fevdalca, ki je bil po predpisani proceduri
proglašen za viteza. Pripadnike viteškega stanu je združevala enaka vojaška dejavnost in
poseben način življenja. Od 11. stoletja dalje so se poleg plemiških vazalov pojavili
nesvobodni vitezi – ministerali. Ministerali so prav tako opravljali častno vojaško službo na
konju, kar jim je omogočilo družbeni vzpon. Na podlagi pridobljenih fevdov so lahko tudi
ministreali uresničevali svojo pravico do oblasti.44

Otoški gospodje so bili v vrsti tistih ministerialov, ki jih je dobil sredi 13. stoletja freisinški
škof. V fevdnem razmerju do škofa so ostali tudi v kasnejših stoletjih.45 Iz fevdne knjige
konec 14. stoletja je razvidno, da je imel leta 1392 Otočec v fevdu Winter Otoški (Werder),
za njim pa Erhart Otoški. Otoški kompleks je takrat zajemal stolp, pristavo, nekaj njiv,
gozd in štiri domce na desnem bregu Krke. Poleg tega pa še štiri hube46 v Praprečah in tri
hube na Lutrškem selu na levi strani Krke.
___________________________
43

Stopar, 2000, str. 173.
Kos, 2005, str. 199.
45
Blaznik, 1958.
46
Huba je v srednjem veku pomenila skupni pojem za kmetijsko posest, dovolj veliko, da se je z njo lahko
preživela kmečka družina. Imeli so obdelovalno zemljo in pravico do obdelave srenjske (skupne
neobdelane) zemlje. Huba je tvorila osnovno enoto za odmero bremen in dajatev na zemljiškem gospostvu.
V povprečju je merila 7 – 10 hektarov.
44
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Po podatkih iz leta 1423 je imel takrat grad Otočec (vest in Werd) z vsem pripadajočim kot
freisinški fevd v posesti Ivan Otoški. Blaznik v svoji knjigi Zemljiška gospostva v območju
freisinške dolenjske posesti navaja, da se fevdna knjiga v podrobnosti ne spušča.47

Vitezi Otoški – de Werde so na Otočcu prvič omenjeni sredi 13. stoletja (listina Leopolda
Svibenskega iz 1252 in kraljeva darovnica iz leta 1254). Ponašali so se s častnim nazivom
pincerna – točaji. To je pomenilo, da so za Freising izvajali gradiščanstvo po grajskem
fevdnem pravu. Zadrževali so se v bližini freisinškega škofa in Spanheimov. Sodeč po
njihovih imenih in provenienci ozemlja so bili v najtesnejšem sorodu z drugimi nekdanjimi
višnjegorskimi ministeriali, zlasti s Prežeka, Hohenaua in Kronovega.48

Med vitezi Otoškimi so med leti 1252 in 1292 omenjeni bratje Henrik, Oton, Ulrik in
Winther Werder oziroma de Werde – z nazivom pincerna, leta 1298 pa Engelbert von
Waerth. Po letu 1300 je freisinška posest na Dolenjskem propadala, zato so leta 1324
sinovi Hermana z Otočca, dali fevdno obljubo po grajskem pravu Henriku III., SvibenskoPlaninskemu. Šlo je za obljubo zvestobe pravemu nosilcu fevda s strani gradiščanov.
Henrik Planinski si je tako pridržal pravico odprtega gradu in dokončno odločanje o gradu,
ko bo dosegel polnoletnost glavni dedič, neimenovani Wintherjev sin, za katerega so do
tedaj grad skupaj upravljali strici. Pravica odprtega gradu je bila klavzula, ki je gospodu in
njegovim ljudem zagotavljala prihod, odhod in postanek v začasno odtujenem gradu.49 Leta
1322 se omenja še vitez Walchun. Okoli leta 1343 so bili na gradu omenjeni Herrand,
Ortolf in Leutold Auersperg, ki so ga kmalu, leta 1348, prodali hrvaškim Baboničem iz
Bosanske Krupe. Med leti 1355 - 1360 je omenjen vitez Nikel freisinški vazal, imenovan
Nikolaj. V virih ni jasno razvidno, vendar se predvideva, da je bil Nikolaj neimenovani
Winterjev sin iz leta 1324 in je bil pastorek Herranda s Turjaka. Zaradi tega sorodstva je
imel Herrand določene pravice do Otočca, ki jih je moral Nikolaj odkupiti in odstopiti ter
popraviti stolp znotraj obzidja, ki ga je razdejal in oplenil.50
___________________________
47
48
49
50

Stopar, 2000, str. 173.
Kos, 2005, str. 199.
Prav tam.
Kos, 1997, str. 132.
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Leta 1393 prevzamejo grad Nikolajevi sinovi Heinzel, Erhard in Winther Werder, grad so
imeli v fevdu od Freisinga v letih 1392 – 1423. Leta 1423 je imel grad Otočec z vsem
pripadajočim kot freisinški fevd v posesti Ivan Otoški. Vitezi iz rodbine Werde ali
Werderji, ki so bili freisinški fevdniki, so v začetku 15. stoletja verjetno izumrli.51

5.2 MENJAVANJE LASTNIKOV IN ZAKUPNIKOV 1454 DO 1629
5.2.1 LENGENHEIMER
Leta 1454 je bil gospodar na Otočcu Nikolaj Lengenheimer, ki je bil povezan z zburskim
dvorcem. Zametek zburski gospoščini je bila posest »Guett zu Scheyur«, kot freisinški fevd
je spadala k otoškemu gospostvu, vsaj od leta 1454 do 1561. Ostala posest je obsegala 4
hube na desnem bregu Krke, 4 hube v Praprečah, 1 huba v Lutrškem selu in vinograd pri
Beli Cerkvi.52

5.2.2 VILLANDERS
V začetku 16. stoletja je bilo gospostvo v posesti tirolske rodbine Villanders. Po smrti
Sigmunda Viljema Villandersa je leta 1520 Otočec podedoval sin Viljem Villanders.53
Viljem je oskrboval tudi grad Turjak. V tem času sta se k otoški posesti priključila dvorca v
Šuti in Polhovici. Ko je Viljem Villanders po nesrečnem padcu s konja leta 1547 umrl, so
sledili njegovi dediči (Voljči, Trautsoni in baron Egkh), ki so celotno posest leta 1560
prodali uskoškemu poveljniku Ivanu (tudi Janezu ali Josipu) baronu Lenkoviću
(Lenkowitsch). 54

___________________________
51
Jakič, Ivan: Sto gradov na Slovenskem, 2001.
52
Blaznik, 1958, str. 59.
53
Prav tam.
54
Prav tam.

31

Zgodovina gradu Otočec in njegova
va turistična funkcija

2010

Nagrobnik Viljema Villandersa v
frančiškanskem samostanu
nu Novo mesto.
mesto 55

Slika 1:: Viljem Villanders

5.2.3 LENKOVIĆ
V zapuščinskem inventarju
rju iz leta 1610 Ivana barona Lenkovićaa je ohranjeno
ohra
kupno pismo,
ki kaže, da je Lenkovićć za graščino
graš ino odštel 8003 goldinarje in 44 krajcarjev.56 Ivan baron
Lenković je izhajal iz vrst nižjega hrvaškega plemstva, ki so se v času turških napadov iz
Like umaknili na Kranjsko.
Kranjsko Tu se je kot najemniški konjeniški častnik vklju
vključil v vojsko
kranjskih deželnih stanov. Kmalu je napredoval v stotnika v Bihaću
ću in Senju ter v stotnika
žumberških Uskokov na Kranjskem. Kasneje
K
je postal še namestnik poveljnika Hrvaške
Hrvašk in
Slavonske krajine,
e, med letoma 1556 – 1567 je postal celo vrhovni poveljnik Vojne
krajine.57
________________________________
55
Stopar, 2000.
56
ARS, AS 309, fasc. 100, zap.
ap. inv. XXIX L-8, str. 14/109.
57
Reisp, 1998.
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Hitro napredovanje in dobri zaslužki v vojaški službi so mu že kmalu omogočili uvrstitev
med kranjske gospode. Kot zemljiški gospod je bil Ivan Lenković najmogočnejši zemljiški
gospod med Kolpo in Krko. Poleg Otočca je postal zastavni gospod Mehovega in Gornjega
Mokronoga, gradu Poganci in trdnjave Pobrežje.58

Lastnik Otoškega gospostva je bil le slabo desetletje, 22. junija 1569 je na Otočcu umrl.
Tako Lenković kot Villanders sta bila pokopana pri novomeških frančiškanih, kjer sta še
danes ohranjena oba viteška nagrobnika.59 Villandersov nagrobnik nosi napis »Sic trasit
gloria mundi« - »Tako mine slava sveta«. Poleg leži tudi žena Sigmunda Villandersa,
Kunigunda, rojena Guttenberg.60

Lenkovića je po smrti nasledil sin Jurij Lenković, ki je bil verjetno že na Otočcu rojen.
Tako kot oče se je posvetil vojaški karieri. Začel je kot stotnik, napredoval do poveljnika
vojske v Hrvaški krajini in postal celo kranjski deželni glavar. Jurij Lenković je aktivno
sodeloval v vojni proti Turkom. Uspešno je osvojil nekatere trdnjave; Hrastovica, Petrinja
in Bihać. Kot katoliški deželni glavar Kranjske in član reformacijske komisije je imel
zasluge tudi pri zmagi protireformacije na Kranjskem. Jurij Lenković je leta 1589 kupil
deželskosodna urada Štatenberg in Gorenji Mokronog, ju priključil Otočcu, kjer se je
ustanovilo deželsko sodišče za podložnike. S tem so nastale nekatere upravne spremembe
in Otočec je postal sedež obsežnega deželskosodnega gospostva »mit Acht un Bann«,
kasneje tudi nabornega okraja.61 Jurij Lenković je umrl 8. junija 1603 v Ljubljani.62 Njegov
nagrobnik je še danes ohranjen v kapeli jezuitske cerkve sv. Jakoba v Ljubljani.

______________________________
58
Reisp, 1998.
59
Prav tam.
60
Šašelj, 1886.
61
Reisp, 1998.
62
ARS, AS 309, fasc. 100, zap. inv. XXIX L-8, str. 1.
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fran
Nagrobnik Ivana Lenkovića v frančiškanskem
samostanu Novo mesto.63

Slika 2: Ivan Lenković

5.2.4 JURIČ,, POSARELLI, DOVOLI
DOVOLIČ
Iz zapuščinskega
inskega inventarja iz leta 1603 je razvidno, da je bilo otoško gospostvo Jurija
Lenkovićaa obremenjeno z 9162 goldinarji in 40 krajcarji. Pogodba med Jožefom
Posarellom, Lenkovićevim
ćevim varuhom, ter Karlom Juričem
Juri
pričaa o prevzemu gospostva s
strani Juriča.64 Že isto leto 1603 pa z zastavnim pismom med Jožefom Posarellom in
Jurijem Dovoličem
em kaže, da je slednji prevzel gospostvo. Dovolič
Dovolič je gospostvo prodal leta
1629. Nov lastnik Otočca
čca z vsem pripadajočim
pripadajo im je postal Janez pl. Sonce.65

___________________________
63
Stopar, 2000.
64
ARS, AS 309, fasc. 100, zap.
ap. inv. XXIX L-8, str. 1.
65
ARS, AS 309, fasc. 100, zap.
ap. inv. XXIX L-8, str. 11.
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5.3 POD RODBINO SONCE
Plemiška rodbina Sonce (Sonze) je gospodovala na Otočcu in Gorenjem Mokronogu le dve
leti manj kot 100 let. Prvi lastnik iz te rodbine je bil Janez Sonce, poplemeniteni mestni
sodnik in leta 1608 župan Ljubljane. Stopar v svoji prvi knjigi Grajske stavbe v osrednji
Sloveniji navaja, da se je Janez Sonce kljub svojemu visokemu stanu poročil s preprosto
ranocelnikovo hčerjo, kar je v takratnih gosposkih krogih izzvalo izbruhe zgražanja in
ogorčenja. Status ranocelnika je bil po tedanjem prepričanju na isti stopnji družbene
lestvice kot rablji ali konjederci, torej povsem na obrobju družbe. Celo šivankar ali dretar
se je čutil neskončno vzvišenega nad njimi. Tako je po Stoparjevem navajanju v
dokumentih mogoče izvedeti, da »je plemič z izbrano nevesto najbrž že dlje časa živel v
trdovratnem, lahkoživem priležništvu. Ohranjeni so tudi protokoli zasedanja deželnega
zbora, ki je leta 1636 razpravljal o zadevi in je po splošnem negodovanju sklenil, da se
Soncu odvzame status deželana. Šele pozneje so vse skupaj zgladili.«66

Janez Sonce se je po zaslugi Ivana Tavčarja znašel tudi v slovenski literaturi, ki si ga je
izposodil v noveli z naslovom Janez Sonce, napisani leta 1885. Zgodba je postavljena v
Ljubljano in Turjak, tako da z Otočcem krajevno nima povezave. Prav tako je zgodbo
časovno zamaknil iz leta 1636 v leto 1660, v čas prihoda cesarja Leopolda I. v Ljubljano.
Pri pisanju se Tavčar ni oziral na resnične dogodke. Novela govori o doživljajih Janeza
Sonca, ki je z nevesto z dna družbene lestvice sprožil vsesplošno zgražanje in ogorčenje.

Že pred novelo Janez Sonce je Tavčar napisal novelo Otok in Struga. Gre za preplet dveh,
v različnih časovnih presekih odvijajočih se ljubezenskih zgodb, prve tragične, druge,
osrednje, s srečnim koncem, s protagonistoma z obeh sosednjih dvorcev, otoškega in
struškega.

___________________________
66
Stopar, 2000, str. 176.
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Boršnik Marja v dodatnem besedilu Tavčarjeve
Tav arjeve novele ugotavlja, da je idejo za to zgodbo
pisatelj verjetno dobil že v rani mladosti, ko je v letih 1866 – 68, kot srednješolec hodil iz
Novega mesta na Rako, k stricu na po
počitnice, napisal paa jo je kasneje, ko so mu
demokratična
na miselnost in negativne izkušnje s plemstvom ostrile meščansko
meš
razredno
opredelitev.

Janez
anez Sonce je leta 1654 umrl. Iz njegovega zapuščinskega
zapuš
inventarja
arja je razvidno, da je
svoje imetje zapustil Volfu
Volf Jakobu pl. Soncu.. Med popisanim inventarjem je poleg
gotovine in nepremičnin
nin Janez Sonce zapustil še srebrnino, majoliko, ženski nakit, listine,
knjige, moško obleko, orožje, medeninasto posodo, pohištvo in druge lesene predmete,
žito, vino in živino. Volf Jakob Sonce je bil lastnik tega zemljiškega gospostva tudi v
Valvasorjevem času.. Zadnji iz rodbine je bil Volfgang Gothard
Gothard,, nato pa je z oporoko vdove
Marije Rozalije Sonce, rojene Schweiger, Otočec
Oto ec podedovala rodbina Schweiger.67

Slika 3: Zapuščinski
činski inventar rodbine
68
Sonce.
Foto: Dragica Poljanec

_____________________________
67
ARS, AS 309, fasc. 100, zap.
ap. inv. XXIX L-8, str. 11.
68
ARS, AS 309, fasc. 100, zap.
ap. inv. XXXXIII lit.S št. 76.
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5.4 POD RODBINO SCHWEIGER
Leta 1724, ko je umrla Marija Rozalija Sonce, vdova zadnjega Sonca, je gospostvo prevzel
brat Rozalije, Karel Henrik. Temu je že leta 1727 sledil njegov sin Franc Karel baron
Schweiger pl. Lerchenfeld. 30. decembra 1761 pa je bil s prisojilno listino za lastnika
priznan njegov sin baron Franc Jožef. S prisojilno listino, z dne 25. aprila 1817, je bilo po
njegovi smrti gospostvo razdeljeno med njegovih šest otrok. Najstarejši sin Anton je dobil
šest osemindvajsetin, sinovi Feliks, Vincenc in Edvard ter hčeri Adelajada in Marija pa
vsak po tri osemindvajsetine.69 Po dedni poravnavi 1. januarja 1818, je bila nova dedna
poravnava med brati in sestrami. Po tej poravnavi je gospostvo pripadlo v enakih deležih
po eno tretjino Jožefu, Vincencu in Edvardu. Posestvo je bilo ocenjeno na 44 856
goldinarjev.70 Jožef in Edvard sta se 4. maja 1826 v izjavi, da je brat Vincenc zadovoljil
njune terjatve do gospostva Otočec, odpovedala svojih deležev v korist Vincenca (poročen
z Antonietto), ki je tako postal edini lastnik gospostva in dobil pravico, da ga prepiše na
svoje ime.71 Po njegovi smrti, 17. januarja 1850, so posestvo podedovale hčere Celestina,
poročena Vistarini, Julijana, poročena Codelli, in Florentina, poročena Taufferer. Le-te so
gospostvo že 2. oktobra 1851 prodale Gustavu baronu Bergu in njegovi ženi Luizi.72

V času Schweigerjev je imel Otočec za naše razmere položaj nadpovprečno velikega
zemljiškega gospostva. Leta 1802 je bil po deželni deski, železnobarvni kvatern L 18,
ocenjen na 113 celih in trinajst tridesetin kmetije. Davek od dominikalne (gospoščinske)
zemlje je znašal 224 goldinarjev, 22 krajcarjev in 3 denariče, od rustikalne (podložniške)
zemlje pa 214 goldinarjev, 13 krajcarjev. Poleg tega pa so pobrali še 28 goldinarjev, 58
krajcarjev in 1 denarič od vinogradov, ter 680 goldinarjev, 37 krajcarjev in 2 denariča
kontribucij oziroma dajatev.73
______________________________
69
ARS, AS 315, Deželna deska za Kranjsko, Gl. knj. X/465, E 4, 5.
70
ARS, AS 315, Deželna deska, Gl. knj. X/465, C 20-24.
71
ARS, AS 315, Deželna deska, Gl. knj. X/465, G 16.
72
ARS, AS 315, Deželna deska, JB XI/381.
73
Smole, 1982.
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V dobi Schweigerjev, zlasti pa po letu 1770, so na Otočcu veliko zidali in urejali. Zgradili
so kapelo in povečali otok tako, da so zavili strugo. Franc Karel je leta 1738 v okroglem
severozahodnem stolpu uredil grajsko kapelo, ki je bila kasneje podružnica župnije Št.
Peter. Nova grajska kapela z oltarjem iz belega in tlakom iz črnega marmorja je imela
oltarno sliko Spočetja Device Marije, delo baročnega cerkvenega slikarja Janeza Valentina
Metzingerja. Po izročilu naj bi mu za model sedela hči tedanjega posestnika gradu,
Florentina baronica Taufferer.74
Schweigerji so zgradili tudi pristavo s čebelnjakom in zasadili nov sadovnjak, ki je obsegal
60 klafter ali sežnjev.75 Znani so bili po gojenju melon, ki so dosegale po 18 in več funtov
na en sadež. V rastlinjaku so gojili ananas, pomaranče in drugo plemenito sadje. V otoškem
parku so po francoskem zgledu uredili drevored, ki se je končal s paviljonom, ta pa danes
ni več ohranjen. V reki Krki pa je bilo polno rib in rakov.76 Posest je bila zelo raztresena,
kar je otežilo gospodarjenje.

Rodbina Schweigerjev je bila znana po priljudnosti. Henrik Costa, zgodovinar in publicist,
je leta 1848 v svoji knjigi Reiseerinnerungrn aus Krain (Popotni spomini s Kranjskega)
pisal o živahnem družabnem življenju na gradu.

Costa je takole opisal Otočec: »Otočec je bolj po naravi kot po svoji umetnosti ustvarjen
kot zdrav kraj. Leži na otoku Krke, pod Novim mestom, in tako nizko, da je vrt pred
gradom, kadar voda narase, ves preplavljen. Na grajski stavbi so, kot spomin na nekdanjo
negotovost spričo turških vpadov, vidni sledovi utrjevanja.«77

_____________________________
74
Reisp, 1998.
75
Klaftra je dolžinska in prostorninska mera, ki predstavlja približno 1,896 metra ali 4 m3.
76
Stopar, 2000.
77
Prav tam.
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In dogajanje na njem: »Med svoje najprijetnejše urice štejem tiste, ki sem jih prebil v krogu
nadvse čislane rodovine barona Schweigerja na otoškem posestvu. Krog cvetočih in
bistroumnih gospic je ustvarjal na imenju, ki so ga tistihdob par excellence imenovali Otok
žensk, očarljivo življenje. Kronala ga je baronica Antonietta Schweiger, še sveža in
mladostna, kot bi bila četrta sestra svojih treh dražestnih dekliških hčera. Ob strani sta jim
spoštljivo stali baroničini sestri, ena samska in ena poročena, slednja z že odraslo hčerjo,
vsega skupaj potemtakem sedem radoživih ženskih bitij, ustvarjenih prav po božji volji, da
bi lepšale in sladile življenje.«78

Tipični bidermajerski vsakdan je Schweigerjem zmotil revolucionarni val nacionalnega
prebujanja. Rodbina je slovela tudi po zavzetosti za slovenstvo. Slednje je prišlo do izraza
predvsem v revolucionarnem letu 1848, ko so pri baronu Vincencu Schweigerju na Otočcu,
slovensko usmerjeni člani »nacionalne straže« iz Novega mesta, Dvora, Trebnjega in
Mokronoga, 10. septembra 1848 praznovali pobratijo.79 Dogodek je precej odmeval, saj so
z njim neprikrito izrazili podporo prebujanju nacionalne zavesti.

Kmalu po smrti Vincenca leta 1851 so Schweigerjeve hčere prodale grad Gustavu baronu
Bergu in njegovi ženi. Od njiju pa sta 17. junija 1854 posestvo kupila Albin grof Margheri
de Commandona in njegova žena Jožefina, rojena grofica Coreth.80

____________________________
78
Stopar, 2000, str. 179.
79
Reisp, 1998.
80
ARS, AS 315, Deželna deska, gl. knjiga X/465, 1856 V/71, I/75.
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5.5 POD RODBINO MARGHERI
5.5.1 MARGHERI DE COMMANDONA
17. junija 1854 je bila sklenjena kupna pogodba med Gustavom baronom Bergom, njegovo
ženo Luizo, rojeno baronico Morrdel, ter Albinom grofom Margherijem in njegovo ženo
Jožefino, rojeno grofico Coreth zu Coredo und Stracenberg, za gospostvo Otočec s
posestvom Draškovec. Grof in grofica Margheri de Commandona sta ga kupila za 56 000
goldinarjev.81

Margheri de Commandona izvirajo iz stare španske rodovine, ki je že leta 1630 dobila
naslov savojskih grofov. Kot avstrijski oficirji so iz italijanskega Piemonta na Kranjsko
prišli v drugi polovici 18. stoletja. Leta 1793 so Margheriji že izpričani v Ljubljani, šteli so
se za Francoze, govorili so samo francosko. Prek ženitve so Margheriji najprej prišli v
posest Starega gradu, ko se je 35–letni Klemens Margheri 28. oktobra 1828 v šmihelski
cerkvi poročil s Florentino Langer, ki je bila lastnica polovice gradu Stari grad. Po petih
letih zakona je najprej umrl Klemens Margheri, leto dni kasneje, leta 1834, je umrla tudi
26-letna Florentina, poročena Margheri. V njunem zakonu sta se rodila dva sinova:
Emilijan Florento (rojen 1829) in Albin Klemens (rojen 1831). Emilijan Margheri je kot
najstarejši dedič po materi podedoval polovico starograjske graščine, drugo polovico pa je
pridobil leta 1841, po smrti strica Adolfa Florenta Beckerfelda. Tako je dvanajstletni
Emilijan postal edini lastnik graščine Stari grad. Vendar pa njegovo lastništvo ni trajalo
dolgo, saj ga je leta 1848 pobrala zahrbtna bolezen. Njegov dedič je postal mlajši brat grof
Albin Klemens Margheri. Grof Albin je na Starem gradu živel do leta 1854, ko je skupaj z
ženo Jožefino grofico kupil grad Otočec in se nato preselil tja. S seboj na Otočec je grof
prinesel tudi grajski inventar Starega gradu. Grof Albin Margheri je imel daleč naokoli
sloves ženskarja, lovca in kvartopirca.82

___________________________
81
Otorepec, 1990.
82
Prav tam.
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Dolenjski publicist Ivo Prikovič v svojih zapisih omenja, da je po šempetrski fari mrgolelo
rdečelasih otrok, ki naj bi bili nezakonski potomci grofa Albina. Našteli naj bi jih prek 80.
Čeprav je grofica Jožefina slovela kot ošabna in nedostopna ženska, moževe nezvestobe ni
prenesla, zato je zapustila grad in moža. Skupaj sta imela sina Rudolfa in štiri hčere;
Florenco – Florentino, Albo, Katinko in Rodrigo.83

19. julija 1890 je bila napisana prisojilna listina, s katero se po ločitvi grofa Albina in
grofice Jožefine grof Margheri prizna za lastnika druge polovice posestva Otočec, ki ga je
na prisilni dražbi 5. avgusta 1889 za 18 000 goldinarjev kupil od ločene žene Jožefine.
Prisilno dražbo je zahteval grof Albin.84 Tako postane grof Albin lastnik celotnega posestva
Otočec.

Grof Albin Margheri – Commandona je živel družabno življenje. Vsako leto je na grad
povabil visoko novomeško uradništvo. V goste jih je vabil predvsem za ohranjanje
koristnih vezi z visokimi Novomeščani. Ko pa so okajeni gostje odšli, so umazane kozarce
z miz razbili, češ da se plemičem ne spodobi piti iz čaš, iz katerih so se nacejali plebejci.
Margheriji so uporabljali veliko dragocenega namiznega posodja, staro srebrnino in
dragoceni meissenski porcelan. Grof Albin je govoril in menda tudi verjel, da se človek
začne šele z baronom.85

Po smrti grofa Albina Margheri – Commandona, 23. avgusta 1899, so si gospostvo razdelili
njegovi otroci. Sin Rudolf Margheri – Commandona, s prisojilno listino, napisano 3. maja
1900, se mu je v lastništvo priznala polovica posestva Stari grad in Otočec, ter štiri
hčere grofice Alba, Katinka, Florenca in Rodriga, dobile so vsaka po eno osmino posestva
Otočec.86

_____________________________
83
Stopar, 2000.
84
ARS, AS 315, Deželna deska, vložek h gl. knjigi 1150, listine, fasc. 1856 V/71=I/75.
85
Stopar, 2000.
86
ARS, AS 315, Deželna deska, gl. knjiga, X/465, st. 872.

41

Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija

2010

Leta 1900 so bile lastnice Alba (Albina), Katinka, Florenca (Florentina) in Rodriga, vsaka z
eno tretjino posestva Otočec. Ko se je štiriinštiridesetletna Florenca odločila, da se bo
omožila z domačim hlapcem, komaj šestindvajsetletnim hlevarjem Ivanom Jordanom, so
na gradu ostale le še Alba, Katinka in Rodriga. Florenca se je leta 1903 poročila z 18 let
mlajšim kmečkim sinom Ivanom Jordanom iz Ruhne vasi. Mladoporočenca sta se preselila
na pristavo gradu draškovske posesti na Šentjernejskem polju, kjer se jima je leta 1905
rodil sin Albert. Brat Rudolf Margheri Commandona je bil 3. maja 1900 priznan za lastnika
gradu Stari grad, kamor se je skupaj s sestro Albo tudi preselil.87

Leta 1914, tik pred prvo svetovno vojno, je umrla Katinka Margheri – Commandona. Njen
pogreb, na katerem se je zbrala množica kočij, »je simbolno predstavljal zadnjo revijo
kranjskega plemstva in graščakov, poslovilna svečanost družbenega sloja, ki je postal
nepotreben«; tako je leta 1973 zapisal dipl. ing. Taussaint Levičnik v svojih zapiskih o
gradu Struga.88

___________________________
87
ARS, AS 315, Deželna deska, gl. knjiga, X/465, 1900 st. 872.
88
Levičnik, Taussaunt: Grad Struga. Osebni zapisi, 1973.
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5.5.2 VILLAVICENZIO – MARGHERI
Na gradu Otočec je tako ostala le še Rodriga Margheri – Commandona, ki je živela
skromno in siromašno življenje, kljub temu pa je imela posestvo dvakrat večje kot posestvo
Struga, gostilno, mlin, žago in nekaj časa celo manjšo opekarno.89 Medtem ko dipl. ing.
Taussaint Levičnik v svojih zapiskih o Strugi piše, da je Rodriga okoli leta 1928 iz
avstrijskega Gradca poklicala svojega sorodnika »Litho« Karla de Villavicenzia in ga
potem posvojila, drugi viri navajajo, da si je pri svojih petdesetih letih izbrala komaj
osemnajstletnega Karla za ljubimca, ki ga je pozneje posinovila zaradi govoric. Do
Rodrigine smrti ji je ostal zvest, nato pa se je poročil s hčerko prof. dr. Weinlechnerja iz
Gorice, lepotico Lili Weinlechner, ki je bila nečakinja Langerjeve Pipsi iz Poljan.90 Leta
1927 je Karl grof de Villavicenzio – Margheri postal lastnik celotnega otoškega posestva,
ki je takrat obsegalo skupaj 166 hektarjev, od tega 130 hektarjev gozda. Z odlokom
Ministrstva za argarno reformo je 15. marca 1928 potrjen kot lastnik veleposestva. Kljub
temu da so bili leta 1919 z odpravo monarhije v Avstriji odpravljeni tudi plemiški
privilegiji, se je Karl Villavicenzio – Margheri kot avstrijski državljan sam še vedno
smatral za »grofa«, ljudstvo pa ga je imenovalo »grofiček«. Leta 1931 se je grofu in grofici
rodil sin Carl de Villavicenzio – Margheri. Kasneje se jima je rodil še sin Mario.91

Taussaint Levičnik v svojih zapiski o gradu Struga piše, da je Karl Villavicenzio –
Margheri leta 1941/42, ko je bilo vihro druge svetovne vojne dodobra čutiti tudi na Otočcu,
celotno posestvo prodal italijanskemu nakupnemu podjetju »Emona«, sam pa se je maja
1942 z družino odselil na varno v Brežice, kjer so ostali do leta 1945. 11. maja 1945, po
končani vojni, pa se je z nemško vojsko umaknil na Dunaj. Nato je nekaj časa živel v
Frankfurtu, zadnjih 20 let življenja pa v Hamburgu.92

______________________________
89
Levičnik, 1973.
90
Stopar, 2000, str. 179 - 180.
91
Levičnik, 1973.
92
Prav tam.
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Šempetra, ga zasedli in vzpostavili narodno oblast. Klajnšček meni, da je miting v
Šempetru pokazal pozitivno razpoloženje tamkajšnjih prebivalcev do partizanov. Bataljon
Dolenjskega odreda je tesno obkolil tudi italijansko posadko na gradu Otočec, ki pa se je
obdržala. Leta 1942 so partizani, da bi pregnali okupatorje, grad požgali.93

Grof Carl de Villavicenzio – Margheri, ki je skupaj z družino leta 1942 grad Otočec
zapustil kot enajstletni fantič, se je prvič po vojni vrnil na grad leta 1961. Grof je preko
svoje odvetnice vložil zahtevek za vračilo vsega premoženja – to je grad Otočec, 77
hektarov gozdov, 37 hektarov njiv, travnikov, pašnikov, vrta in zemljišč. Odpovedal bi se
le vinogradom v Vinjem vrhu. Vendar pa Margheriji z zahtevkom za vračilo premoženja
niso bili uspešni, saj ob nacionalizaciji niso imeli jugoslovanskega državljanstva. To jim ni
bilo priznano niti z zakonom ali mednarodno pogodbo po 9. maju 1945, prav tako takrat
niti grof sam ni zahteval jugoslovanskega državljanstva, kar bi lahko bil, po Zakonu o
denacionalizaciji, zadosten razlog za upravičenost vračila premoženja. Grof Carl de
Villavicenzio – Margheri je dobil slovensko državljanstvo šele februarja 1994.94

Novembra 1991 so na pokopališču ob cerkvi v vasi Otočec v družinsko grobnico pokopali
grofico Emilijo de Villavicenzio – Margheri. Pokop v družinsko grobnico Margherijev je
bila poslednja želja zadnje otoške graščakinje. Velika udeležba na pogrebu je pokazala, da
je bila grofica med ljudmi, predvsem starejšimi, priljubljena. Skupaj z grofico Emilijo pa so
v grobnico prenesli tudi žaro grofa Karla Villaincenzio – Margherija, ki je umrl že leta
1972.95

______________________________
93
Klanjšček, Zdravko: Pregled Narodnoosvobodilne vojne 1941 - 1945 na Slovenskem, 1989.
94
Delo, 23. 7. 1994.
95
Delo, 19. 11. 1991.
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5.5.3 RUDNIK LIGNITA OTOČEC V ČASU MARGHERIJEV
V času Margherijev so v bližini otoškega gradu v vasi Gumberk odkrili zaloge lignita.
26. februarja 1896 so bile grofu Albinu Margheriju iz Otočca prvič podeljene
premogokopne pravice. Tako je pričel z delom rudnik lignita Otočec. Grof Albin Margheri
je bil lastnik premogovnika do leta 1900, nato ga v last dobijo njegovi otroci, leta 1904 pa
lastnik premogovnika postane Pavel Endlicher. S pogodbo, ki je bila avgusta 1905
sklenjena v Novem mestu, so grof Rudolf Margheri Commandona, grofica Alba, Katinka in
Rodriga Margheri Commandona ter Pavel Endlicher ustanovili rudarsko podjetje z imenom
Rudnik rjavega premoga Otočec. Ko so leta 1907 izčrpali stare jame, so zaprosili še za
izkop ležišča lignita v Brusnicah. Kljub temu je bil izkop skromen. Na leto so nakopali le
nekaj 100 ton premoga in se niso mogli primerjati z lastniki okoliških premogovnikov –
Šentjanž, Senovo in Kočevje.96

Rudnik lignita Otočec je imel dva metra debel premogovni sloj, ki je bil vložen v
oligocenske sklade gline in proda. Gornja polovica sloja premoga je bila kvalitetnejša od
spodnje, ki je bila škrilava z jalovimi vložki. Premogovni steber se je raztezal od severa
proti jugu, približno 60 metrov v dolžino in okoli 40 metrov v širino. Zavzel je 2800 m3
prostornine, kar je bilo okoli 5000 ton premoga.97

Nakopani premog ni bil primeren za takojšnjo prodajo. Najprej ga je bilo potrebno sejati,
da so izločili jalovino, pri tem pa so nastajale izgube. Otoški premog je bil v primerjavi z
velenjskim slabši in dražji. Otoški lignit je bil slabe kvalitete, na zraku je razpadel in se
drobil, delo je bilo ročno, velik strošek pa je predstavljal tudi transport do Novega mesta.98

_________________________________
96
Revija Rast, dec. 2004, Škrabl, Zvonka: Rudnik lignita Otočec.
97
Prav tam.
98
Prav tam.
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Največ premoga so v otoškem premogovniku nakopali leta 1920 (1460 ton), leta 1922
(1770 ton), leta 1923 (4760 ton) in leta 1924 (3070 ton). Nato se je začel položaj rudnika iz
različnih razlogov slabšati. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je družba glavnino premoga
prodajala na Hrvaško. Poslovali so s Croatio, Tvornico portland cementa, zaradi različnih
finančnih težav in težav pri prevozu premoga z Otočca so leta 1925 obratovanje rudnika
začasno zaustavili.99

Nov razcvet v obratovanju je rudnik doživel leta 1941, ko so bili njegovi gospodarji Anton
baron Codelli, Ana doktor Bereny – Fenyö iz Budimpešte, grof Karel Villavicenzio in
podjetnik iz Budimpešte Karel Fenyö. V tem času je proizvodnja rudnika znašala od 500 do
700 ton lignita mesečno. Premog so prek Rakeka izvažali v Italijo. Takrat je bilo v rudniku
zaposlenih dvajset delavcev ter po en tehnični in upravni uradnik. Izkop je imel obliko
dnevnega kopa, zato so delavci premog kopali ročno, brez strojev. Kljub visoki
produktivnosti in izvozu pa rudnik ni posloval z dobičkom. Kot je že zgoraj omenjeno, je
bil glavni problem poleg slabe kakovosti premoga tudi transport. Oddaljenost Otočca od
Novega mesta je pomenila dodaten strošek pri prevozu premoga do Novega mesta, kjer so
ga naložili na transportne vagone. Po kapitulaciji Italije, septembra 1943, so premogovnik
spet za krajši čas zaprli. Ponovno je pričel obratovati že 21. junija 1945, ko je devet
zaposlenih delavcev na dan izkopalo po šest ton premoga. Že ob koncu leta 1945 pa so se
pojavile nove težave, saj izkopanega premoga niso uspeli prodati.100

_________________________________
99
Revija Rast, dec. 2004.
100
Prav tam.
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V marcu 1946 je sledila zaplemba lastniškega deleža pri Rudniku lignita Otočec
Oto
grofu
Villavicenzio – Margheriju kot osebi nemške narodnosti, in Antonu
ntonu Codelliju, prav tako
nemške narodnosti.. S to zaplembo je Rudnik lignita Otočec postal podjetje
p
republiškega
pomena. Že leta 1947 je republiški pomen izgubil in postal podjetje okrajnega pomena.
Zaradi vseh težav, ki so se vztrajno vrstile
vrstile, pa so se 10. avgusta 1948,, na Poverjeništvu za
lokalno gospodarstvo odloč
odločili, da obratovanje Rudnika lignita Otočec ustavijo.101

Slika 4: Načrt
rt rudnika lignita Otočec,
Oto
leta 1946.102

_________________________________
101
Revija Rast, dec. 2004.
102
Prav tam.
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5.5.4 ŽIVLJENJE NA GRADU PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Po ustnih virih prič, ki so na gradu živeli in delali v zadnjem obdobju pred začetkom druge
svetovne vojne, je Karl Villavicenzio – Margheri za finančne prihodke gradu skrbel z
različnimi dejavnostmi. V lasti je imel hlev z živino, žago (trgovanje z lesom in parketom),
mlin (znani po ajdovem kruhu), premogovnik (rudnik) lignita in manjšo opekarno. Na
gradu so stanovali in bili zaposleni mlinar, kuharice, šivilje, sobarice, vrtnar, kočijaž in
hlevar. Ožji grajski delavci so živeli na gradu, kjer so imeli svoje prostore. Služinčad se je
delila na »zgornje« in »spodnje«. Med »zgornje« sta spadali kuharica in sobarica in sta
imeli svoje spalnice v prvem nadstropju, v spodnjem delu pa je prebivala »spodnja«
služinčad. Današnja lovska soba je služila kot delavska kuhinja, na začetku sedanje grajske
restavracije je bila po pripovedovanju Ivana Gričarja klet, ki je služila kot shramba, na
sredi pa je bila delavska soba, kjer so se zadrževali in jedli hlapci in služinčad. Na mestu
Viteškega salona je bila vinska klet. V prvem nadstropju je bila grofovska kuhinja in velika
sobana, namenjena skupnemu druženju, ter spalni prostori za »zgornjo« služinčad.
Grofovska družina je stanovala v drugem nadstropju. Urejene so imeli tudi sanitarije.
Hlevarji in ostali zunanji sodelavci niso živeli v prostorih gradu.103

Iz pripovedovanj ožjih grofovih delavcev gre sklepati, da so bili odnosi med grofom in
njimi pozitivni in sproščeni. Več nezadovoljstva z grofovim nerednim plačevanjem
opravljenega dela so nekajkrat izkazali zunanji delavci, ki so se zaradi neplačil občasno
zbrali pred grofovo pisarno na gradu. Karl Villavicenzio – Margheri je bil v zadnjem
obdobju pred začetkom druge svetovne vojne večkrat v finančnih težavah. Svoje dolgove je
poravnal tako, da je svojim delavcem v zameno za opravljeno delo odstopil del svojega
zemljišča.104

_________________________________
103
Društvo Vitezi Otoški: Grad Otočec skozi stoletja. 2006.
104
Levičnik, 1973.
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Ker je grof Margheri največkrat sklenil le ustno pogodbo o tem, da upnikom odstopi od
svojega posestva toliko zemlje, kolikor jim je bil dolžan za opravljeno delo, so morali
upniki po koncu druge svetovne vojne na sodiščih s pričami dokazovati opravičenost do
lastništva Margherijeve zemlje. Vkolikor so tožniki s svojimi pričami na sodišču uspeli
dokazati obstoj ustnih pogodb z grofom Margherijem, so tudi uradno postali lastniki dela
Otoškega posestva.105

Pri pregledovanju virov in zapisov o rodbini Margheri najdemo različne zapise priimka te
rodbine. Tako avtorji zapisujejo kot Margheri – Commadona (Smole, Stopar), Margheri da
Commandona (zapisi v zapuščinskih inventarjih, Reisp, Stopar) ali le Margheri. Prav tako
se pojavljajo razlike v zapisu pri Villavincenzio ali Villavicenzio.

5.6. GRAD PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Po končani vojni je požgani grad hitro propadal. Porušena mostova sta preprečevala dostop
do gradu, kar pa je grajski objekt ohranilo, da ni postal priročni kamnolom, tako kot se je to
zgodilo drugim razvalinam vojne vihre. Leta 1958, ko so pričeli z gradnjo avtoceste
»Bratstva in enotnosti« med Ljubljano in Zagrebom, so grad Otočec izbrali za sedež
Glavnega štaba mladinskih delovnih brigad. Ugoden prometni položaj skoraj središčne lege
med Ljubljano in Zagrebom je pritegnil tudi slovensko Investicijsko grupo za izgradnjo
avtocest. Uradni začetek gradnje je bil 1. aprila 1958, pripravljalna dela pa so potekala že
od 1. marca dalje. Grad Otočec sprva ni bil primeren za bivanje članov omenjenega štaba,
zato so grad takrat priložnostno obnovili.106

________________________
105
Levičnik, 1973.
106
Informator: Marjeta Bregar, kustosinja, Dolenjski muzej.
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V času izgradnje avtoceste Ljubljana – Zagreb je na Otočcu v barakah prebival štab
divizijske armade. V dvajsetih barakah je bilo sto ležišč in trideset pisarn za investicijsko
skupino, inženirje, tehnike in druge. V gradu je poleg pisarn glavnega štaba deloval tudi
novinarski center, od koder so z oddajnikom RTV Ljubljana dnevno oddajali radijsko
oddajo.107

Izgradnja avtoceste »Bratstva in enotnosti« je gradu Otočec prinesla izvrstno turistično
izhodišče. Neposredna bližina dobre cestne povezave in skoraj središčna lega med
Ljubljano in Zagrebom je gradu Otočec nakazala pomemben turistični razvoj. Z vizijo
razvoja turistične funkcije je grad prevzelo podjetje Grad Otočec, ki je kasneje prešlo pod
upravo Krka Zdravilišča oziroma zdaj Terme Krka.

____________________________________
107

Društvo Vitezi Otoški: Grad Otočec skozi stoletja, 2006, str. 19.
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6. STAVBNI RAZVOJ

Slika 5: Grad Otočec108
Gradovi so na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in Koroškem nastajali od konca 10.
stoletja, večina
ina pa šele od 12. in 13. stoletja naprej. Grad Otočec, ki leži na nizkem otoku
sredi reke Krke blizu nekdanjega Šempetra, sodi med naše mlajše gradove in je
j edini
ohranjen vodni grad na Slovenskem.

Grad Otočec
ec je bil v zadnjih desetletjih predmet nadrobnih stavbnozgodovinskih analiz, s
katerimi so postopoma razkrili temeljne obrise stavbnega razvoja. Tako so ugotovili, da
prvi zametki grajskega kompleksa segajo v sredino 13. stoletja in se kažejo kot neutrjen
stolpasti dvor, postavljen
tavljen na desni breg Krke. V naslednjih stoletjih, predvsem 15., 16. in
17. stoletju, je grad doživel številne predelave in dozidave, ki so prvotno zasnovo povsem
zakrile. Nadaljnji gradbeni posegi pa na zunanji videz niso ve
več bistveno vplivali.
__________________________
108
http://www.terme-krka.si/media/img/
krka.si/media/img/ (dec. 2009).
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6.1 OD ZAČETKOV
ETKOV DO 15. STOLETJA
Nehomogena tlorisna zasnova in razli
različni
ni nivoji stropov v prvotni poznogotski ključasti
klju
stavbi kažejo, da je stavba nastala vsaj v dveh stavbnih fazah. Kot najstarejši del
arhitekturnega sestava se kaže osrednji del vzhodnega trakta grajskega jedra. Neutrjeni
stolpasti dvor je bil zasnovan pravokotno, v izmeri okoli 11x16 metrov.
metrov 109 Zidovi iz deloma
obklesanih lomljencev,, postavljeni na močne
mo
hrastove pilote in ogelniki iz peščenjaka
peš
še
kažejo na prisotnost romanske tradicije, ki jo je po
počasi
asi zamenjal gotski stil.
stil 110

ec sredi 13. stoletja.111
Slika 6: Grad Otočec

____________________________________
109

Sapač,, Igor: Stavbni razvoj gradu Otočec
Oto
na Dolenjskem. 2003, str. 2.
Prav tam.
111
Stopar, 2000, str. 193.
110
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Naslednja
dnja faza grajskega razvoja sega v sredo 14. stoletja, ko je neutrjeni stolpasti
stolpast dvor
dobil obzidje. Okoli
koli leta 1343 ga je postavil Herrand Turjaški (Auersperg). Takrat je
Otočec
ec spremenil svoj status in je iz neutrjenega stolpastega dv
dvora
ora postal utrjeni grad.
grad 112
Preobrazba see je zgodila še preden je deželni knez dokončno
no prepovedal gradnjo novih
gradov. Prvotno obzidje je bilo visoko okoli 4 metre, kar je segalo le do vrha pritličja
pritli in ne
do vrha prvega nadstropja, kot je bil to obi
običaj
aj pri drugih obodnih gradovih. Vprašanje,
Vprašanje kje
je bilo mesto prvotnega vhoda na obzidano dvorišče,
dvoriš , ostaja nepojasnjeno
nepojasnjeno. Po prvi trditvi je
bil vhod na sredini severne stene, obrnjene proti reki. Druga trditev pa predvideva, da je bil
vhod vseskozi urejen skozi pritličje
pritli stolpastega dvora.113

Slika 7: Grad Otočec
ec v prvi polovici 14. stoletja.114

________________________________________
112

Sapač, 2003.
Komelj, Ivan: Srednjeveška grajska arhitektura na Dolenjskem. DZS, Ljubljana, 1951, str. 31-85.
31
114
Sapač, 2003, str. 4.
113
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6.2 OD KONCA 15. STOLETJA DO 17. STOLETJA
Ob koncu 15. stoletja je grad doživel tretjo fazo razvoja. V poznogotskem stilu so pozidali
južni grajski trakt, ki je poleg pritličja obsegal še dve nadstropji. Trakt je bil razdeljen na
dva enaka dela, nadstropja pa je med seboj povezovalo polžasto stopnišče. Z novim
stanovanjskim traktom se je podvojila uporabna stanovanjska površina, obzidje pa je
povečalo varnost prebivalcev.115

Hkrati s pozidavo trakta so v poznogotskem stilu preoblikovali tudi stavbo prvotnega
dvora. Na ključastem tlorisu je nastala dvonadstropna zgradba z obzidanim dvoriščem
(začelna in zahodna stran). Zidovi so bili ometani z grobo zglajenim apnenim ometom,
vogali pa so bili okrašeni z naslikanimi klesanci v opečno rdeči barvi. V tej fazi razvoja je
celotna stavba dobila nove enotno oblikovane kamnoseško obdelane arhitekturne člene,
danes ohranjene le v spodnjih dveh etažah. Stari, najbrž še poznoromanski portal sredi
vzhodne fasade so zamenjali s širokim šilastoločnim portalom. Okna na prvotnem dvoru so
bila manjša, skoraj kvadratna, medtem ko so bila okna na novem južnem traktu opremljena
s paličastimi profili in s kamnitimi križi. Okna so v 17. stoletju zazidali.116

Za notranjost gradu je značilno slabo osvetljeno pritličje, razdeljeno na več manjših
prostorov, ki so jih sprva uporabili za gospodarske potrebe. Prvo nadstropje je imelo vlogo
gosposke etaže. Tukaj je ohranjenih nekaj prostorov, ki pričajo o stanovanjski kulturi v
poznem srednjem veku. Osrednji prostor prvega nadstropja je bila pravokotna veža, ki jo
osvetljujeta dva skoraj kvadratna okna s poznogotskimi okviri. V veži so ohranjeni štirje
poznogotski portali. Trije so šilastoločni in vodijo v nekdanje stanovanjske prostore, četrti,
reprezentančno oblikovani s poudarjeno palično profilacijo, pa vodi v nekdanjo grajsko
kapelo.117

__________________________
115

Sapač, 2003, str. 4.
Prav tam.
117
Prav tam.
116
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Kapela je bila na vzhodni strani prvotnega dvora in je svojemu namenu služila do 18.
stoletja. Soba v kapeli je bila poslikana, o vsebini danes uničenih fresk pa je pisal Ivan
Komelj. Pravi, da je bil pritlični pas poslikan s šahovnico, sestavljenih iz rumenih in
rdečerjavih kvadratov, nad njim pa so se vrstili prizori. Pod arkadnim lokom je stala na
balkonu mlada dama s kratko pristriženimi lasmi in precej odprtim izrezom, z desnico si je
zabadala nož v prsi. Prizor desno od vrat je prikazoval veseli raj. Ob zvoku piščali, na
katero igra dekoltirano kratkokrilno dekletce, plešeta zajček in deklič. Drugi plesoči par je
komaj še zaznaven. Na vzhodni steni je bil ujet pod arkadnim lokom s sulico oborožen
zajec, ki je vodil psa, drug zajec, tokrat v teku, se je ob motivu arkad znašel na južni steni.
Pri slikariji je prevladoval risarski element, izražen z močnimi konturami. Slikarijo so
glede na značilne noše datirali v prvo polovico 16. stoletja. Kapela je bila osvetljena le
skozi majhno šilastoločno okno v vzhodni steni. V kapeli je bil oltarni pomol, ki je izstopal
iz zunanjega zidu. Stara kapela je svojemu namenu služila do 18. stoletja, ko so uredili
novo v enem izmed protiturških okroglih stolpov. Konec 15. stoletja je na Otočcu nastal
udoben in reprezentančen dvorec.118

Ob koncu 15. in na začetku 16. stoletja, ko je vse bolj pretila turška nevarnost, so pričeli
deželni stanovi pospešeno graditi obzidja in utrdbe, ki bi varovala mesta pred turškimi
napadi. Tako so na Otočcu, na južni strani gradu, izkopali novo strugo Krke, ki je presekala
naravni meander in tako nekdanjo obrežno postojanko spremenila v otok. V tej fazi razvoja
so postavili tudi prvi most prek novo prekopane rečne struge.119

______________________________
118
119

Komelj, 1958/59.
Stopar, 2000, str. 191.
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Slika 8: Grad Otočec konec
onec 15. stoletja.120
V namen protiturške obrambe so pozidali še zunanje obzidje s štirimi polkrožnimi stolpi šalami,, ki je bilo prilagojeno sodobnemu na
načinu
inu vojskovanja. Novo obzidje je v nekajkrat
zalomljenem loku obdalo celotni kastel, staro grajsko obzidje pa je prevzelo vlogo
notranjega varovalnega plašča.
plaš Štiri vogale obzidja so zavarovali z okroglimi stolpi, ki so
bili visoki enako kot obzidje. Novo protiturško obzidje stare zasnove ni spreminjalo, nanjo
se je na dveh vogalih le naslonilo. N
Naa zahodni strani stavbe prvotnega neutrjenega
stolpastega
olpastega dvora iz 14. stoletja je tako ostalo ohranjeno tudi staro obzidje iz
i 14. stoletja.
Kompleks je torej ostal razdeljen na dve obzidani dvorišči.
dvoriš i. Novo,
Novo zunanje, vzhodno
dvorišče je prevzelo najpomembnejše
ajpomembnejše funkcije predgradj
predgradja.. Obzidje je bilo opremljeno s
strelnimi linami v dveh etažah in lesenim obrambnim povezovalnim hodnikom v
nadstropju. Vhod so uredili sredi vzhodne stranice. Nastalo je še preden je grad prešel v
posest družine Villanders.121
____________________________________________
120
121

Sapač, 2003.
Prav tam.
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6.2.1
.2.1 STAVBNI RAZVOJ POD VILLANDERSI
Stanovanjske prezidave so se nadaljevale v dvajsetih letih 16. stoletja, ko je grad prišel v
lastništvo rodbine Villanders. V letih med 1520 in 1547, ko je bil lastnik gradu Viljem
Villanders, je šlo predvsem za manjše posege, ki so imeli cilj polepšati stanovanjske
st
sestavine gradu. Šlo je za prvo renesančno
renesan no prenovo stavbnega jedra. Italijanski lastniki
las
so v
drugem nadstropju severovzhodni vogal prvotnega stolpastega dvora poudarili z razkošno
oblikovanim pomolom, ki so ga ist
istočasno tudi poslikali.122

Slika 9: Grad Otočec
ec okoli leta 1520.123

________________________________
122
Komelj, 1958/59.
123
Sapač, 2003.
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Za Villandersov čas
as je značilna
zna ilna predvsem slikovna oprema notranjosti gradu. Takrat so s
freskami opremili notranje prostore in prostor ob grajski kapeli. Na pomolu so okoli leta
1960 odkrili in obnovili zgodnjerenesančne
zgodnje
ne poslikave. Motivi so bili predvsem lovski.124

Ena izmed ohranjenih fresk z
lovskim motivom. Gre za
upodobitev
ev dveh jezdecev.
Lovec je oblečen
oble
v rjavi
suknji s široko izrezanim
ovratnikom na glavi ima
ovratnikom,
širokokrajen,
klobuk.

operjani
operjaničen
Ima

kratko

pristrižene lase, v desni roki
drži vajeti, v levi ima sokola.
Jezdi
ezdi na belem konju. Desno
od sokolarja na rjavem konju
kon
jezdi

lovec

v

zelenem

125

oblačilu.
Slika 10: Renesančna
na freska sokolarja.126

Nekaj starejših opisov in fotografij kaže, da je bil poslikan tudi prostor na severni strani
gotske grajske kapele v prvem nadstropju. Poslikava je prikazovala prizore iz dekliškega
življenja. Pod levo arkado
do je bila naslikana sedečaa mladenka s pahljačo
pahljač v roki, pod desno
arkado pa skupina treh deklic, ki se zabavajo s plesočim
pleso
zajčkom.
kom. Podobno oblikovani
prizori iz rimske mitologije so bili naslikani tudi na drugih stenah.127

______________________________________
124

Stopar, 2000, str. 186 - 191.
Prav tam.
126
Stopar.
127
Komelj, 1958/59.
125
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Slika 11:: Freska brodnika
Freska prikazuje brodnika z
razmršeno brado in kratkim
bodalom za pasom, ki z drogom
odriva plovilo od grajskega
pomola.128

Slika 12:: Freska ribi
ribiča
Renesančna
čna freska ribiča
ribi s
sakom na grajskem pomolu.129

___________________________
128
Stopar, 2000, str.198.
129
Prav tam.
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6.2.2 STAVBNI RAZVOJ POD LENKOVIĆI
V drugi polovici 16. stoletja se je težišče bojev s Turki že preneslo zunaj območja današnje
Dolenjske in Bele krajine. Tako so se novi lastniki gradu, Lenkovići, posvetili
stanovanjskim izboljšavam. Namesto starega nizkega obzidja iz 14. stoletja so postavili
novo, ter ga skupaj s starim južnim obzidjem povišali do enotne višine preostalega
protiturškega obzidja iz konca 15. stoletja. Tako je osrednji stavbni kompleks dobil obliko
črke U. Renesančnemu pomolu na severovzhodni strani se je pridružil enak pomol na
severozahodnem vogalu s prizidkom razširjenega trakta, ki ima letnico 1562. Ob letnici
priključen italijanski napis Manfredo del Costonello fese priča, da je Lenković na delo
povabil italijanskega mojstra. Letnica 1764, vklesana na pomolu, kaže na kasnejše
obnovitvene posege, ki jih je opravil podpisani Simon Debelz. Na sredini vzhodne stranice
protiturškega obzidja so pozidali novi dvonadstropni stolp. V pritličju so ga opremili z
bogatim portalom, ki omogoča okvirno datacijo v čas okoli leta 1560. Na polkrožni vratni
odprtini je utor za dvižni most. Vhodni stolp in vzhodno stran so tedaj še dodatno zaščitili z
jarkom. Na obstoj jarka opozarjajo še danes ohranjene odprtine za verige v vogalih utora.
Vhodni stolp je v obeh zgornjih nadstropjih služil stanovanjskim namenom.130

______________________________
130
Sapač, 2003, str. 4.
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6.2.3 STAVBNI RAZVOJ POD RODBINO SONCE
Grad je leta 1629 prišel v last rodovine Sonce. Okoli leta 1654, ko je grad podedoval Volf
Jakob pl. Sonce – eden od dedičev Janeza pl. Sonca, so grajsko stavbo zopet prenovili.
Prenova v poznorenesančnem stilu je bistveno povečala njegovo dotedanjo stanovanjsko
površino. V tej fazi so pozidali dvonadstropni poznorenesančni jugozahodni trakt in nekaj
kasneje še nanj prislonjeni zahodni povezovalni nadstropni hodnik do severozahodnega
okroglega stolpa. Na starejših delih grajskega jedra, predvsem v drugem nadstropju, so
stare stavbne člene zamenjali z novimi poznorenesančnimi, pritličje pa so opremili z
opečnimi oboki. Na protiturško obzidje so z notranje strani naslonili pritlične pomožne
trakte. Vhodnemu stolpu sredi vzhodnega obzidja so na bočnih straneh prizidali
enonadstropna prizidka. Tako se je protiturška utrdba spremenila v sodobno renesančno
rezidenco.131 V notranjosti so v pritličju v celoti zamenjali prvotne neometane lesene
strope z banjastimi in križnimi opečnimi oboki. Drugo nadstropje so preuredili v
reprezentančno etažo. Prvotne gotske okenske okvire so zamenjali z večjimi, pravokotnimi
poznorenesančnimi, s profiliranimi policami in prekladami. Podobno so bili oblikovani tudi
kamniti vratni portali v notranjosti. V tej fazi so odstranili tudi staro polžasto stopnišče v
južnem traktu. Jugozahodnemu traktu so dodali povezovalni hodnik, ki je vodil do
severozahodnega okroglega stolpa. Okna hodnika so bila opremljena z manjšimi
poznorenesančnimi okvirji. Domneva se, da so ga že tedaj prezidali v grajsko kapelo. V
tem času so tudi zasuli obrambni jarek pred vhodnim stolpom.132

______________________________
131
132

Sapač, 2003, str. 8.
Prav tam.
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Slika 13: Grad Otočec
ec sredi 17. stoletja.133

______________________________
133
Sapač, 2003, str. 8.
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6.3. STAVBNI RAZVOJ OD 18. STOLETJA DO DANES
6.3.1 STAVBNI RAZVOJ POD RODBINO SCHWEIGER
Leta 1727 je lastnik gradu Otočec postal Franc Karel baron Schweiger pl. Lerchenfeld.
Schweigerji so grad ponovno obnovili, pozidali so baročno kapelo, prenovili notranjost in
odstranili pomožne prizidke protiturškega obzidja. Dokončali so vhodni stolp, na otoku pa
uredili park z drevoredom. Drugi velik park, ki ga že kaže franciscejski kataster iz leta
okoli 1825, so uredili na levem bregu reke Krke.134
Baron Franc Karel Schweiger je leta 1738 dal urediti veliko baročno grajsko kapelo.
Kapela je stala v severozahodnem protiturškem okroglem stolpu. Pri tem so stolp na
dvoriščni strani podaljšali. Uredili so dve pravokotni okni in pozidali strešni stolpič z
zvoničkom, krit s čebulasto kapo. Notranjost kapele so bogato opremili. V kapeli je bil
velik oltar iz belega marmorja, razgiban z volutami in stebri. V oltarni nastavek so bile
vdelane štiri slike z motivom čaščenja Brezmadežne, delo Valentina Metzingerja iz leta
1738, za model pa mu je služila kar gospa Schweiger. Ob strani sta baročni oltar poudarjali
plastiki sv. Henrika in sv. Leopolda. Kapela je imela črn marmornat tlak. V severozahodni
konzolni pomol vklesana letnica 1764 in podpis Simon Debelz, nakazujeta na to, da so
manjša obnovitvena dela potekala tudi še kasneje, vendar pa niso spreminjala podobe
gradu.135

_________________________________
134
Sapač, 2003, str. 9.
135
Prav tam.
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6.3.2 GRAD IN MARGHERIJI
Ob koncu 19. stoletja je prišel grad v posest rodbine Margheri. Obnovitvena dela
Margherijev so imela predvsem uporabni značaj.
zna aj. V zahodnem stolpu so pozidali sanitarni
prizidek. Baročni
ni stolpič grajske kapele so obnovili in čebulasto
ebulasto kapo zamenjali s strmo
koničasto
asto streho. Obnovili in znižali so tud
tudii protiturško obzidje ter odstranili pomožne
prizidke. Vrh obzidja so okrasili z dekorativnim konzolnim vencem, ta se je ohranil le na
severnem delu obzidja. Margheriji so prenovili tudi notranje prostore. Zasteklili so arkadne
hodnike v nadstropjih ter pr
predelali
edelali okna na južni fasadi. Danes sledi teh posegov niso
opazne, saj se je ta trakt po drugi svetovni vojni podrl.
podrl 136

Slika 14: Grad Otočec okoli leta 1750 do okoli leta 1960.137
_________________________________
136
Sapač, 2003.
137
Prav tam.
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6.3.3
.3.3 PARTIZANSKI POŽIG IN POVOJNA OBNOVITVENA DELA
V času
asu druge svetovne vojne je bil grad Otočec
Oto ec štab in utrdba italijanske vojske. Zato so
leta 1942 partizanske čete grad požgale. Natančnejše
Nat nejše dogajanje v zvezi s požigom še ni
znano. Prav tako ni znana usoda grajskega arhiva in opreme, kajti dopušča
dopuš se možnost, da
so lastniki še pred begom v varne Brežice uspeli rešiti vsaj nekaj dragocenih predmetov.

Najhuje je bil grad uničen
uni
v
južnem kraku in na pregibu
obeh krakov. Streha nad delom
najstarejšega stavbnega jedra,
v obsegu obeh pomolov
pomolov, pa je
ostala nepoškodovana.
nepoškodovana 138

Slika 15:: Grad po drugi
svetovni vojni

Kljub temu, da grad po vojni ni postal priročni
priro
kamnolom, je začel
el naglo propadati. Tako
se je skoraj v celoti porušil poznorenesančni
poznorenesan
južni trakt. Leta 1952 je takratni Zavod za
spomeniško varstvo Ljudske republike Slovenije pod vodstvom konservatorja Ivana
Komelja in po načrtih
rtih arhitekta Marjana Mušiča
Muši začel najprej s provizori
provizorično zaščito, nato
pa leta 1955 s celovito obnovo gradu.
gradu. Obnovitvena dela so bila zaključena
zaklju
leta 1962.
Prekrili in obzidali so vse razvaljene stavbne dele in jih preuredili v hotelski obrat.
Obnovili in revitalizirali so originalne
originalne dele. Nove sestavine se prilagajajo originalnim, a jih
139
je med seboj mogočee zlahka ločevati.
lo

____________________________
138
Mušič Marjan: Arhitektura
itektura za vse čase, 2002, str. 88.
139
Prav tam.
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Nazadnje je bil grad notranje obnovljen ob koncu leta 2007. Prenovili so notranje
inštalacije, štirinajst sob, dva luksuzna apartmaja, grajsko restavracijo za 60 gostov, lovsko
sobo s kaminom, kavarno in letno teraso. Z notranjo opremo so poudarili grajski ambient iz
obdobja gotike, ob grad pa so namestili še panoramsko dvigalo.140

Rast gradu je podobna zgodovini drugih naših gradov: iz najstarejšega grajskega jedra je v
16. stoletju Otočec dobil utrditev s stolpi in obzidjem, ki so ga varovali pred turškimi
napadi. V baroku so mu dodali dvoriščne arkade, baročno kapelo, grajski park in še nekaj
drugih baročnih sestavin.

Grad Otočec je bil vseskozi prvenstveno stanovanjska stavba, v času najhujše nevarnosti pa
je nudil tudi zatočišče. Da večjega obleganja ne bi dolgo vzdržal, se je pokazalo med drugo
svetovno vojno, ki mu je pustila vidne posledice. Na potek povojne obnovitve gradu je med
drugim vplivala gradnja prometne magistrale Ljubljana – Zagreb. Takrat je bil grad
določen za sedež štaba delovnih brigad, kar je zagotovilo sredstva za najnujnejša dela v
obsegu gradu. Problem prve povojne obnove je bil kratek časovni rok za obnovo, kar je
imelo za posledico nedokončan obnovitveni načrt, to pa je ogrožalo kvaliteto izvedbeni del.
Po dokončani izgradnji avtomobilske ceste »Bratstvo in enotnost«, se je grad Otočec znašel
približno na sredini poti med Ljubljano in Zagrebom, neposredno ob magistrali, kar je
Otočcu dalo veliko priložnost za gostinsko – turistični razvoj.

____________________________
140
Delo, 9. 1. 2008, str. 9.
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Poleg obnove gradu pa je bila obnove deležna tudi grajska okolica, ki skupaj z gradom
tvori neločljivo celoto. Po starem vzoru sta bila rekonstruirana oba lesena mostova in
grajski park. Grajski park je bil zasnovan v 19. stoletju v slogu bidermajerskega vrtnega
oblikovanja. Današnja oblikovna zasnova parka je neformalna, narejena po vzorih
angleškega krajinskega sloga. V parku so najstarejša drevesa stara dobrih sto let, večina pa
jih je bila zasajena šele po obnovi gradu v petdesetih letih 20. stoletja. V parku rastejo
avtohtone drevesne vrste črne jelše, bele vrbe, črnega topola, doba in divjega kostanja.
Poleg tega pa v parku rastejo še neavtohtone drevesne vrste močvirske ciprese, cigararja,
tulipanovca, gledičija in druge. Park ob gradu ima krajinsko-oblikovno, kulturnopričevalno in rekreacijsko vrednost.141

____________________________________________
141

Stopar, 2000, str. 198.
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7. GRBI IN PEČATI
Grbi so nastali v 11. stoletju, v času viteškega srednjega veka. Razlog za njihov nastanek je
bil povsem praktične narave – potrebno je bilo prepoznati bojevnike, katerih obraze so
zakrivali zaprti šlemi. Prav tako je bilo pomembno hitro in zanesljivo prepoznavanje na
samem bojišču; pripadniki posameznih strani so se prepoznali na osnovi barv in podob. V
grbih so prevladovale bojne podobe ali drugi elementi, ki so označevali bojevitost vitezov
ali pa so predstavljali lastnost ozemlja, s katerega so prihajali.142

Po srednjem veku se je način vojskovanja spremenil. Končalo se je obdobje turnirjev. Grbi
so postajali vse bolj okrasni element dvorcev in gradov, pojavljali so se tudi na spomenikih,
nagrobnikih, pečatih, slovesnih listinah in drugod. Plemiški grbi so se redno beležili v
plemiških knjigah (plemiških leksikonih in zbornikih), grbi meščanskega izvora pa ne, zato
se je slednjih ohranilo manj.143

7.1 Rodbinski grbi
Pri iskanju otoških rodbinskih grbov je v veliko pomoč Valvasorjeva Velika grbovna
knjiga. V njej so grbi Werderjev, Villandersev, Lenkovićev, rodbine Sonce in Schweiger.
Ostalih rodbinskih grbov tu ni zajetih. Starejše grbovne knjige, ki bi morda podrobneje
podale pregled grbov rodbin, ki niso pripadale višjemu ali visokemu plemstvu, so zelo
redke in izredno težko dostopne. Zato so v nadaljevanju predstavljene le slike grbov rodbin,
ki jih je v 17. stoletju zbral Janez Vajkard Valvasor.

__________________________________________
142
143

http://www.grboslovje.si/razvoj1300-1500.php (nov. 2009)
Prav tam.
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Slika 16: Grb rodbine Werde

Grb vitezov Werde, ki je bil v rabi v njihovi dobi, to je v drugi polovici 13. stoletja
(Valvasor, Opus insignium armorumque, 1687
1687-1688). Na grbu prevladujeta rumena ali
zlata in rdečaa barva, ki po heraldičnih
heraldi
običajih pomenita ugled, veličastnost,
veličastnost dostojanstvo
(rumena) ter moč in pogum (rdeča).
(rde
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Slika 17: Grb rodbine Villanders

Grb rodbine Villanders (Valvasor, Opus insignium armorumque, 1687--1688). Na ščitu grba
sta uporabljeni rdečaa in bela barva.
barva. Bela ali siva barva simbolizira čistost, modrost in
veselje, ki dopolnjuje moč in pogum rdeče
rde barve.
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Slika 18: Grb rodbine Lenković

Grb rodbine Lenkovićć (Valvasor, Opus insignium armorumque, 1687-1688).
1687
Na obeh
različicah Lenkovićevega
evega grba prevladujeta rumena in črna
rna barva. Rumenemu ugledu,
veličastnosti
astnosti in dostojanstvu, se prid
pridruži črna barva, ki heraldično
no pomeni stanovitnost,
ponižnost, mir in propad. Na ščitu
š
grba je upodobljen živalski fantazijski motiv.
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Slika 19: Grb rodbine Sonce

Grb rodbine Sonce (Valvasor, Opus insignium armorumque, 1687-1688
1688). Obe različici
grba sta dokaj barviti. Poleg že znane rumene, rde
rdečee in bele barve se tu pojavi še modra, ki
simbolizira slavo, poštenost, zvestobo in trajnost. Ščit grba je koničasto
konič
razdeljen, na
heraldični desni polovici je motiv nežive narave – sonce, na heraldični
čni levi pa motiv živali
- lev, simbol prevlade.
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Grb rodbine Schweiger (Valvasor,
v grbu kaže na veselo, razposajeno, upanja polno naravo Schweigerjev. Š
štiri polja v ozadju in eno polje v ospredju.
naravni motiv. V osrednjem polju š
sile, poguma in pravičnosti.
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7.2 Pečati
Pečat (sigillum)) je odtis pečatnika
peč
v mehko snov, ki kasneje otrdi. Pečate
Peč so uporabljali že
v rimskem pravnem življenju, kasneje se je uporaba prenesla v srednji vek, kjer so služili
za overovitev listin in aktov pravne in upravne vsebine, kot spoznavni znak pri pošiljanju
pošiljan
povelj in naročil ali kot dokaz naslovniku o nedotakljivosti zapore. Na slovenskem
slov
ozemlju
so se pečati začeli
eli pojavljati med 9. in 11. stoletjem na darovnicah,
darovnicah s katerimi so vladarji
radi podarjali ozemlja raznim škofijam. Med še zdaj ohranjenimi srednjeveškimi pečatniki
pe
je največ mestnih in cerkvenih, ker so te institucije svoje pečatnike
atnike skrbno hranile in jih
uporabljale tudi po večč stoletij, plemiške pa so po smrti lastnika uničevali.
uničevali.

Med materiali za pečatenje
atenje je prevladoval vosek. Do srede 14. stoletja naraven in nebarvan,
pozneje zeleno, rdečee ali črno barvan. V 15. stoletju je vladar podeljeval pravico do
pečatenja z rdečim
im voskom vladar. Velikost pe
pečatov
atov je bila odvisna od pomembnosti
lastnika, po obliki so bili večinoma
ve inoma okrogli. Pomembnejši fevdalci in mesta so imeli pečate
pe
v različnih
nih velikostih: več
večje za svečanejše listine,
ine, manjše pa za dopise in akte. Podobe na
pečatih
atih so bile odvisne od lastnika. Cerkveni pečati
pe ati so imeli od 12. stoletja podobe škofov
ali svetnikov, pri fevdalcih pa je od 13. stoletja skoraj brez izjeme prevladoval grb lastnika.
Spodaj je predstavljenihh nekaj pečatov, ki so bili pečateni
ateni na zapuščinskih
zapuš
inventarjih
posameznih lastnikov.
Slika 21: Pečat Jurija Lenkovića

Pečat

z

Zapuščinskega
inskega

inventarja

Jurija

Lenkhovitscha, iz leta 1610. (ZI fsc. XXIX.
Lit.L). Foto: D. Poljanec
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Slika 22: Pečat Janeza Sonce

Pečat z Zapuščinskega
inskega inventarja Janeza pl.
Sonze, iz leta 1654. (ZI, fsc. XXXXII. Lit.S)
Lit.S).
Foto: D. Poljanec

Slika 23: Pečat
at Franca Karla Schweigerja

Pečat z Zapuščinskega
inskega inventarja Franca Karla
Schweigerja, iz leta 1761. (ZI, fsc. XXXXIV.
Lit.S). Foto: D. Poljanec
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8. LEGENDA IN GRAD OTOČEC
Gradovi in graščine so s svojo preteklostjo pri ljudeh vedno burili domišljijo. O njih,
predvsem pa o življenju prebivalcev gradov, so se spletale najrazličnejše zgodbe, ki so jih
ljudje po spominu pretvarjali in prenašali potomcem vse do današnjih dni. Gradovi so
odraz neke dobe, vendar pa so jih ljudje v različnih obdobjih dojemali povsem različno.
Medtem, ko zgodovinsko grad predstavlja simbol močnih fevdalcev, ki so za svoj blagor
izkoriščali podložnike, so se v ljudskem izročilu ohranile pripovedke in legende, ki
največkrat ustvarjajo pravljične podobe grajskega življenja.

Tako ima svojo legendo tudi grad Otočec. Ustno izročilo pripoveduje o mladem Marku, ki
se zaradi revščine odpravi v svet. Na poti lačnemu beraču ponudi kos kruha, vendar mu ga
ta zdrobljenega vrne, saj ve, da je pred mladeničem pomembna naloga, ki jo bo s pomočjo
kruhovih drobtin uspešno opravil. Marko se z beračevimi napotki kako in kdaj uporabiti
drobtine zadnjega kosa kruha odpravi naprej v svet, da bi našel blagoslovljeno zemljo, na
kateri bo sezidal grad. Po treh tednih hoje je prišel do travnika, kjer je našel, kar je iskal.
Sredi travnika, obdanega z gozdom, so stali trije blagoslovljeni kamni, eden od oltarja,
drugi od kapelice in tretji od cerkvice. Tam je Marko sezidal mogočen grad. Ko je bil grad
dokončan, je pretila nova nevarnost – turška vojska. Obupani Marko ni vedel, kaj storiti
pred močno turško vojsko, spomnil se je beračevih besed. S pomočjo kruhovih drobtin
Marko prikliče tisoče labodov, ki so se ob stiku z vodo spremenili v izurjene bele vojščake
in so po treh dneh boja uspešno premagali turške sovrage. Pripoved zaključi s stavkom, da
beli vojščaki na Otočcu v obliki labodov stražijo še dandanes.

Kdaj in kje je pripoved nastala, ni znano. Šlo naj bi za ustno izročilo. Sklepam, da je izvor
zgodbe v novejšem času, saj so labodi, ki imajo v legendi pomembno vlogo, na Otočcu
prisotni šele od leta 1966, ko je prve štiri labode iz Švice pripeljal takratni upravnik gradu
Otočec Franc Kirn.
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OBČINE

NOVO MESTO
Novo mesto leži sredi gričevnate pokrajine na nadmorski višini 202 metra, v bližini stičišč
dveh geografsko pomembnih mej. Prva predstavlja stik med alpskim in dinarskim svetom,
druga pa stik med nizkim in visokim krasom, kar pa pomembno vpliva na razlike tako v
naravnih danostih kot v poselitvi in gospodarskem razvoju med posameznimi območji v
občini.

Ustanovitev Novega mesta sega v leto 1365. Mestna občina Novo mesto pa je bila
ustanovljena na osnovi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o ustanovitvi občin v letu
1993. Že leta 1994 so se meje občine spremenile, ko sta se odcepili občina Šentjernej in
Škocjan. Leta 1999 so se odcepile še Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.
Nazadnje so se meje novomeške občine oblikovale leta 2007, ko sta se odcepili še
novonastali občini Straža in Šmarješke Toplice.

Danes je občina Novo mesto ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji in predstavlja
regijsko središče Jugovzhodne regije. Na severu meji na občini Trebnje in Mokronog –
Trebelno, na vzhodu na občini Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugu na občini Metlika
in Semič ter na vrhu Gorjancev z Republiko Hrvaško, na zahodu pa z občinami Mirna Peč,
Straža in Dolenjske Toplice.144

____________________________________
144

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina_Novo_mesto (15.3.2010)
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Karta 4: Meje Mestne občine Novo mesto

Vir: http://www.novomesto.si/media
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9.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V predstavitvi naravnogeografskih značilnostih so na kratko opisani tisti geografski
elementi, ki lahko posredno vplivajo na turistični razvoj kraja. Izbrani elementi so geološka
in geomorfološka zgradba, hidrološke in klimatske značilnosti, prst ter naravno rastje.

9.1.1 GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Najstarejše kamnine Novomeške kotline so iz srednjega in zgodnjega triasa. Gre predvsem
za različne apnence in dolomite, ki segajo s severnih pobočij Gorjancev do Krke pri
Otočcu, kjer se Novomeška kotlina stika s Krško ravnjo. V osrednjem delu opisanega
območja so prisotne terciarne gline in ilovice s kosi roženca.145

Relief Novomeške pokrajine se je izoblikoval predvsem v času zgornjega pliocena in
pleistocena. Gre za razgibano in valovito pokrajino, ki jo z vseh strani omejuje obod. Gams
je Novomeško kotlino v okviru večjih pokrajinskih enot uvrstil k prehodnim ozemljem med
subpanonskim in kraškim svetom, ki jo obdajajo višja slemena. Na severu kotlino, ki leži
na nadmorski višini med 400 in 600 metri, omejujeta Krško hribovje in Suha krajina, na
zahodu Kočevski Rog (med 800 in 1000 m), na jugu pa se kot tipičen gorski čok med
Krško in Karlovško kotlino dvigujejo Gorjanci z alpsko slemenitvijo, ki so od Roga ločeni
z dolino Črmošnjičice in Sušice. Glavni geomorfogenetski dejavniki na tem območju so
delovanje površinsko tekoče vode, denudacija in erozija. 146
Večji del obravnavanega območja ima kraški značaj z značilnimi vrtačami, kraškimi
dolinami in podzemnimi jamami.

______________________
145
Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998.
146
Gams, 1984.
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Slika 24: Reliefne enote in

2010

oblike Novomeške pokrajine.

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998.
1998

9.1.3 HIDROLOŠKE ZNA
ZNAČILNOSTI
Zaradi prevladujočega
ega kraškega obrobja imajo vode kraški zna
značaj. Glavni vodotok
predstavlja reka Krka, ki dobi površinske pritoke šele v osrednjem delu, ko prite
priteče na manj
prepustni dolomit in neprepustne terciarne usedline. Tako sta za Krko značilni
zna
dve rečni
mreži: podzemeljska, ki je v zgornjem delu, od izvira do Soteske, naprej pa je rečna
re
mreža
površinska. Po globokem kanjonu pri Soteski prite
pritečee na širše staro ravninsko dno
Novomeške pokrajine. Naprej teče
te v zajedenem koritu z ujetimi meandri v Novem mestu.
Med Novim mestom, Mačkovcem
Mač
in Otočcem
cem se struga znatno razširi in ustvari številne
brzice in otočke.
ke. Pri Kronovem se re
rečno
no akumulacijsko dno razširi v prostrano
pros
Kostanjeviško – Brežiško raven.147 Značilno
ilno je, da v ravninskem delu reka pogosto
poplavlja.

______________________________
147

Gams 1962, Šifrer 1971.

80

Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija

2010

Samočistilne sposobnosti reke se spreminjajo glede na letni čas in strmec. Najslabše
samočistilne sposobnosti ima Krka poleti, zlasti julija in avgusta, ko je zabeležen najnižji
pretok. Večjo samočistilno sposobnost ima v zgornjem toku, kjer zaradi lehnjakovih pragov
prihaja do mešanja in obogatitve s kisikom. Do večje onesnaženosti pa prihaja v srednjem
toku, kjer Krko najbolj onesnažujejo komunalne odpadne vode in tehnološke odplake. Te
onesnaženosti reka kljub umetnim jezovom ne zmore v celoti sama nevtralizirati. V
zgornjem toku je reka v drugem kakovostnem razredu, v spodnjem pa v drugem do tretjem,
mestoma celo v četrtem. Pri Otočcu spada Krka v drugi do tretji kakovostni razred, kar je z
vidika turizma neugodno, saj ni primerna za kopanje.148 Kljub temu pa reka ostaja vabljiva
za ribarjenje, čolnarjenje, raftanje in obvodne aktivnosti.

_______________________
148

http://www.novomesto.si/media/pdf/obcina/zrp/ (15.4. 2010)
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9.1.3 KLIMATSKE ZNA
ZNAČILNOSTI
Po Köppnovem
ppnovem podnebnem sistemu se v Novomeški pokrajini prepletata dva podnebna
podtipa, ki spadata v zmerno celinsko podnebje. Pre
Prevladuje
vladuje zmerno celinsko ali
subpanonsko podnebje vzhodne Slovenije, ki zajema celotni osrednji in severni del
Novomeške pokrajine. Zanj je zna
značilen celinski padavinski režim,, povprečna
povpre
aprilska
temperatura je enaka oktobrski ali višja od nje
nje, povprečna letna količina
čina padavin pa je med
800 in 1000
00 mm. Drugi podnebni podtip, ki zajema jugozahodni del pokrajine,
pokrajine je zmerno
celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilno,
o, da je oktobrska
temperatura višja od aprilske, submediteranski padavinski režim ter povprečna
povpre
letna
količina padavin pa je od 1300 do 2800 mm.149
Slika 25: Podnebni tipi Novomeške

pokrajine.

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998.
1998

_____________________________
149

Geografski atlas Slovenije, str.
str 110.
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Tridesetletna meteorološka statistika kaže, da je v Novem mestu in okolici srednja letna
temperatura 9,6 °C, januarska – 1,9 °C, julijska pa 19,3 °C. Povprečna letna količina
padavin je 1138 mm. Toplih dni, ko temperatura presega 25 °C, je 57, hladnih dni s
povprečno temperaturo pod 0 °C je v povprečju 105.5 Zaradi prepletanja različnih
podnebnih podtipov in različnih nadmorskih višin se pojavljajo krajevne razlike, na splošno
pa velja, da je podnebje ugodno za turistične aktivnosti skozi vse leto.150

za Novo mesto (1961 – 1990).
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Vira: Klimatografija Slovenije: Temperatura …, 1995, Klimatografija Slovenije: Količina
…, 1995. Avtor: Dragica Poljanec

_____________________________
150

Klimatografija Slovenije: Temperatura …, 1995.
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9.1.4 PEDOGEOGRAFSKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Prst in rastje sta poleg klime dva izmed glavnih fizičnogeografskih dejavnikov, ki
opredeljujejo pokrajino. Zaradi prevlade karbonatnih kamnin in zakraselega površja so prsti
večinoma alkalne ali slabo kisle. Na manjših aluvialnih rečnih naplavinah ob reki Krki so
na bolj vlažnih območjih nastali gleji in psevdogleji s higrofilnim travniškim rastjem, na
bolj suhih predelih pa so gojeni travniki. Razširjeni so gozdovi gradna s travniškim
črnilcem, bukve z vimčkom, bukve z belkasto bekico in bukve z rebrenjačo.151

_________________
151
Slovenija - pokrajine in ljudje. 1998.
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9.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
9.2.1 DEMOGRAFSKE IN GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI
Mestna občina Novo mesto se uvršča med osem največjih slovenskih mest. Je jedro
gospodarskega in prostorskega razvoja v jugovzhodni Sloveniji in je glede na gospodarski,
kulturni, upravni, izobraževalni in prometni pomen regijsko središče nacionalnega pomena.
Zaradi velikih in gospodarsko zelo uspešnih podjetij kot so Krka, Revoz, Adria Mobil in
TPV, je eno najmočnejših žarišč gospodarskega razvoja v državi. Kot močno zaposlitveno
središče privablja delovno silo, kar sproža obsežne dnevne migracije. V bodoče bo z
novimi gospodarskimi conami, prometno-logističnim centrom, univerzo in površinami za
kakovostno bivanje ter navezavo na avtocesto in 3. razvojno os sposobno konkurirati
sosednjim središčem. Pričakuje se, da bo Novo mesto ostalo močno gospodarsko središče z
enakomerno razporejenim omrežjem manjših satelitov, kot so Otočec, Velike Brusnice,
Gabrje, Dolž, Stopiče, Birčna vas, Uršna sela in Podgrad.152 Za Novo mesto je značilna
razpršena poselitev, kar se odraža v velikem številu manjših naselij.
Preglednica 3: Demografske in socialne razmere ter gostota poselitve za Novo mesto.
Št. preb.:
Socialne razmere
Gostota poselitve
raste
(2002, v %):
(preb/km2):
DEMOGRAFSKE
IN SOCIALNE
RAZMERE TER
GOSTOTA
POSELITVE

1981: 19.741
1991: 22.333
2002: 22.415
2005: 22.052
2008: 22.874

delež otrok (do 14 let): 16
delež starejših (nad 65 let): 13
delež aktivnih: 47
delež dnevnih migrantov: 17

2002: 739
2007: 745
2008: 746

___________________________
152

Predstavitev strokovnih podlag za prostorske planske akte MONm, maj 2007.
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Demografska slika Mestne
estne občine
ob
Novo mesto je nekoliko ugodnejša od slovenskega
povprečja. Skupno število prebivalcev v zadnjih desetih letih rahlo narašča
naraš (okoli 80
prebivalcev letno), trenutno v Novem mestu živi 35.391
391 prebivalcev.153 K rasti števila
prebivalstva bolj prispeva naravni
narav prirast kot priselitve, ki so sicer značilne
značiln za Slovenijo.

Slika 26: Družbeno-gospodarska
gospodarska usmerjenost Novega mesta glede na zaposlitveno sestavo

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998

Novo mesto je hkrati usmerjeno v kvartarne in sekundarne dejavnosti. Tako je trgovsko,
upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno središ
središče,
e, sodobni urbanizacijski tokovi pa
so zajeli tudi širše ruralno okolje, ki je izgubilo prvotno kmetijsko vlogo. Mesto ima več
državnih in zasebnih vrtcev, pet osnovnih šol, srednje šole, glasbeno šolo
šolo, dislocirane
oddelke višjih in visokih šol slovenskih univerz, ve
več samostojnih visokih in višjih šol ter
Visokošolsko središčee Novo mesto. Prav tako imajo v mestu sedež ustanove regijskega
reg
pomena (zdravstvo, bančništvo,
ništvo, šolstvo, pravosodje, telekomunikacije, zavarovalništvo,
zaposlovanje in gledališče).
če).154
__________________________
153
154

SURS (15.4.2010).
RRP JV Slovenija 2007 – 2013.
2013
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Gospodarstvo
Temeljna gospodarska panoga je industrija, ki ustvarja okrog 53 % družbenega proizvoda.
Delež novomeškega gospodarstva v družbenem proizvodu republike Slovenije je 4 %, v
slovenskem izvozu pa občina prispeva okoli 10 %. Razvita je avtomobilska (Revoz, TPV,
Adria), farmacevtska in kozmetična industrija (Krka) ter industrija izolacijskih materialov
(Ursa Slovenija – Novoterm), v zatonu pa je nekoč zelo pomembna tekstilna industrija
(Labod).155

Promet
V novomeški občini je velika gostota prometnega omrežja, ki je v večini slabo
funkcionalno. Z razvojem nove prometne infrastrukture, ki je vezana na novozgrajeno
avtocestno omrežje, se krepi gravitacijska vloga Novega mesta kot regionalnega centra
jugovzhodne Slovenije. Prometna povezanost znotraj naselij občine pa se počasi izboljšuje
s postopno modernizacijo lokalnih cest, saj so slabe cestne povezave neprivlačne tako z
vidika novih investitorjev, dnevnih migrantov kot tudi z vidika turistov. Prav tako je na
obravnavanem območju del železniške povezave Ljubljana – Metlika. Proga je stara in
enotirna, potrebna bi bila posodobitve. Obstoječa železniška infrastruktura ima slabo
nosilnost, vlaki pa so počasni. Posledično je tako prevoz potnikov kot železniški transport
na Dolenjskem še posebej nekonkurenčen. V Prečni je letališče, ki ima status športnoturističnega letališča, namenjenega letenju motornih in jadralnih letal, padalstvu,
modelarstvu ter šolanju motornih in jadralnih pilotov ter padalcev. Letališče ima vse
spremljajoče objekte in naprave.156

Oskrba
Komunalna oskrba naselij v občini se izboljšuje, saj je v občini kar 93 % prebivalcev
oskrbljenih z vodo iz javnega vodovoda, 60 % je navezanih na kanalizacijo, od tega 55 %
na čistilne naprave. V organiziran odvoz odpadkov so vključena vsa gospodinjstva v
občini, 30 % gospodinjstev pa ima možnost oskrbe s plinom.157
__________________________
155

http://www.novomesto.si/media/pdf/nm/strategija_MONM.pdf (4.4.2010).
Prav tam.
157
Prav tam.
156
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Turizem
Novo mesto z okolico ima razmeroma velik potencial za razvoj turizma in prostočasnih
dejavnosti, zlasti zaradi:
 geografske lege, ki je zanimiva za tranzit ali kot ciljna točka
 visoke stopnje naravne ohranjenosti in ugodnih razmer za razvoj flore in favne, kar
se odraža skozi veliko ekološko pestrost
 arheološke, sakralne, etnološke in kulturne dediščine
 močne uveljavljenosti zdraviliškega turizma v regiji
 razvijanja wellness in kongresnega turizma
Povezovanje zgoraj omenjenih dejavnikov v celosten turističen proizvod lahko zadovolji
tudi najzahtevnejše obiskovalce.

Vodilno turistično središče v Mestni občini Novo mesto naj bi postal Otočec, kjer se hitro
razvija wellness in kongresni turizem. Nosilec turistične dejavnosti na Otočcu je družba
Terme Krka, ki je lastnica hotelskega kompleksa Otočec (Hotel Grad Otočec, Hotel Šport
Otočec, grad Struga z golfom in avtokamp). Območje ima zaradi ugodne prometne lege
dobro perspektivo, saj leži skoraj na polovici poti med Ljubljano in Zagrebom, dvema
najpomembnejšima središčema tega območja. Terme Krka imajo v svojih razvojnih načrtih
opredeljeno nadaljnjo širitev visokokakovostne turistične ponudbe, zato se v bodoče
pričakuje, da se bo Otočec razvijal tudi v smeri dobre javne infrastrukture (ceste, pločniki,
kolesarske površine in pešpoti) ter stanovanjskih površin (stanovanja, hotelski
apartmaji).158

_____________________________
158

Predstavitev strokovnih podlag za prostorske planske akte MONm, maj 2007.

88

Zgodovina gradu Otočec in njegova
va turistična funkcija

2010

Slika 27: Turizem v Novem mestu
mes in okolici leta 1996

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998.
Otočec
ec je že v preteklosti pomenil pomemben delež turisti
turističnih
nih kapacitet v novomeški
občini. Čee je bil do leta 1991 za Otočec
Oto
značilen
ilen predvsem tranzitni turizem,
turizem je danes z
razvojem novih športno-rekreativnih
rekreativnih objektov in kongresnega turizma ponudba vse bolj
usmerjena počitniškemu
itniškemu in poslovnemu gostu. Oto
Otočec
ec predstavlja skoraj 67 % vseh
prenočitvenih kapacitet novomeške občine.
ob

Preglednica 4:: Tipi prenočitvenih
prenoč
kapacitet v Novem mestu in na Otočcu
čcu v letu 2009.
2009
Leto
Skupaj
Hoteli
Moteli
Gostišča Apartmaji
Kampi
(št. sob) (št. sob)
(št. sob)
(št. sob)
(št. parcel)
2009
(št.sob %)
Novo mesto

85

33,1

172 66,9
Otočec
MO
Novo mesto 257
100
Skupaj
(Vir podatkov: SURS,, 2010)
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10. RAZVOJ PODJETJA TERME KRKA
10.1 SPLOŠNI PODATKI
Terme Krka, d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, katere 100-odstotni lastnik je
farmacevtsko podjetje Krka, d.d., ki se je z zdraviliško in turistično dejavnostjo začelo
ukvarjati v začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Leta 1973 so ustanovili TOZD
(Temeljna organizacija združenega dela) Zdravilišča, kjer sta se združili Zdravilišče
Dolenjske Toplice in Zdravilišče Šmarješke Toplice, leta 1974 se jima je pridružil Hotel
Grad Otočec, leta 1984 še Zdravilišče Strunjan. Od leta 1992 je zdraviliška in hotelirska
dejavnost organizirana v okviru samostojne družbe, prvotno se je imenovala Krka
Zdravilišča d.o.o., od leta 2006 pa nastopa pod imenom Terme Krka, d.o.o.159

Danes družba Terme Krka združuje terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, Hotele
Otočec, Golf Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, pod njeno okrilje pa sodi tudi
obmorski center Talaso Strunjan.

Nosilna dejavnost družbe Terme Krka je medicinska rehabilitacija. Poleg tega izvajajo še
hotelirsko, gostinsko in wellness dejavnost. Postati želijo pomemben in razpoznaven
ponudnik na področju wellnessa, preventive in promocije zdravja. Tako imenovana
»wellness središča« so novejši trend zdraviliških krajev po svetu, k čemer sledijo tudi v
družbi Terme Krka. Prav tako nudijo možnosti za organizacijo seminarjev, kongresov,
sestankov, izobraževanj, konferenc in poslovnih srečanj.160

Podjetje je dejavno na številnih tujih trgih (Hrvaška, Italija, Nemčija, Velika Britanija,
Avstrija, Rusija, Izrael) in je aktivno vključeno v mednarodni projekt European Spa World
(ESW). Sodelovanje pri ESW pomeni priložnost za boljšo mednarodno prepoznavnost, saj
je koncept projekta čezmejno sodelovanje Slovenije, Madžarske, avstrijske Štajerske in
Gradiščanske.161
____________________
159
http://www.krka.ru/si/terme/ (4.4.2010)
160
Prav tam.
161
Prav tam.
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10.2 POSLOVNE ENOTE DRUŽBE
V okviru družbe delujejo »medicowellness« centri s programom za preventivo zdravja in
izboljšanje kakovosti življenja. Vsaka enota, ki se ukvarja z zdraviliško-turističnimi
storitvami je posebej specializirana za posebno indikacijsko področje. Družbo sestavlja pet
poslovnih enot:
•

PE Dolenjske Toplice

•

PE Šmarješke Toplice

•

PE Talaso Strunjan

•

PE Hotel Krka

•

PE Hoteli Otočec

V nadaljevanju sledijo krajše predstavitve poslovnih enot Dolenjske Toplice, Šmarješke
Toplice, Talaso Strunjan in Hotel Krka. Poslovna enota Hoteli Otočec je podrobneje
opisana v samostojnem poglavju.

10.2.1 PE TERME DOLENJSKE TOPLICE
Dolenjske Toplice so že v času Avstro-Ogrske monarhije veljale za eno najuglednejših
zdravilišč. Med leti 1767 in 1776 je bil v toskanskem slogu zgrajen hotel Vital, ki je imel v
kleti tri bazene, v dveh nadstropjih pa 28 sob za goste. Danes je v treh hotelih v Dolenjskih
Toplicah 267 ležišč. Center je specializiran za medicinsko rehabilitacijo revmatičnih
obolenj lokomotornega sistema ter ginekoloških obolenj. Leta 2002 je tu zaživel sodoben
wellness center Balnea, ki je sestavljen iz treh delov162:
•

vodno-rekreacijski termalni del Laguna s skupno površino 1600 m2

•

Oaza savne, ki merijo 460 m2

•

Aura masažni center

_____________________________
162

http://www.terme-krka.si/si/dolenjske/ (4.4.2010)
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Konec leta 2008 je bila otvoritev novega hotela Balnea z 62 sobami, ki gostom nudi visoko
kakovostne storitve za dobro počutje,
po
utrjevanje zdravja in sprostitev.

Največjo
jo rast števila gostov in nočitev
no
so v Termah Dolenjske Toplice zabeležili leta 1985.
Leta
eta 1990 je bila rast števila gostov in no
nočitev
itev negativna, kar pripisujemo takratnim
političnim
nim nemirom. V času
času samostojne Slovenije so imele Terme Dolenjske Toplice
največ prihodov in nočitev
čitev
itev v letu 2003, ko so odprli nov wellness center Balnea. V zadnjih
letih je opazen upad nočitev glede na prihode, kar je posledica potrošniškega trenda –
krajša in pogostejša potovanja.163

Slika 28:: Terme Dolenjske Toplice
Vir: http://www.terme-krka.si/si/dolenjske/predstavitev/
krka.si/si/dolenjske/predstavitev/

____________________
163
SURS
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10.2.2 PE TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE
Kot zdravilišče so bile Terme Šmarješke Toplice urejene razmeroma pozno, čeprav jih je
omenjal že Valvasor. Šmarješke tople vrelce je leta 1790 prvi ogradil domačin Špelak, v
drugi polovici 19. stoletja so jih prevzeli Margheriji z Otočca. Kasneje so Toplice
zamenjale še nekaj lastnikov, leta 1974 pa je zdravilišče kupila Tovarna zdravil Krka.
Danes so Terme Šmarješke Toplice eno najbolj priljubljenih in obiskanih zdravilišč v
Sloveniji. Njihova posebnost je izreden mir v okolici in kar 50 ha površin celotnega
kompleksa. Specializirani so za preventivne in rehabilitacijske medicinske programe in so
osrednja slovenska ustanova za rehabilitacijo bolezni srca in ožilja. Prav tako so sodoben
center za rehabilitacijo poškodb gibalnega aparata, bolezni centralnega in perifernega
živčevja, rehabilitacijo športnikov in bolnikov s športnimi poškodbami.164

Nastanitvene kapacitete nudijo v treh hotelih, kjer je skupno 380 ležišč. V sklopu term pa
deluje tudi športni center, kjer so teniška, nogometna in košarkarska igrišča, mini golf,
peščeno igrišče za odbojko in trim steza. Terme vključujejo tudi center nordijske hoje, ki je
prvi tovrstni center v Sloveniji.165

_________________
164
Strategija razvoja turizma Šmarješke Toplice,2008.
165
http://www.terme-krka.si/si/smarjeske/ (4.4.2010).
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Po letu 2005, ko so odprli nov »medico
»medico-wellness«
wellness« center Vitarium Spa&Clinique
Spa&Cliniq se je
število turističnih
nih prihodov in nočitev
no
močno povečalo. Največje
je število turističnih
turisti
nočitev
so Terme Šmarješke Toplice dosegle v letu 2009.166

Slika 29:: Terme Šmarješke Toplice
Vir: http://www.terme-krka.si/si/smarjeske/
krka.si/si/smarjeske/

__________________
166
SURS
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10.2.3 PE TERME TALASO STRUNJAN
Začetki zdravilišča segajo v 60. leta dvajsetega stoletja, ko je na tem območju nastal dom
vojaških invalidov in borcev NOV. Kasneje so ponudbo zdravilišča dopolnili s pokritim
bazenom in hotelom Svoboda. Zdravilišče Strunjan je bilo kot naravno zdravilišče
registrirano v začetku osemdesetih let, pravi razvoj pa je začel doživljati leta 1984, ko so ga
priključili Krkinim Zdraviliščem. Partnerja Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in
Krka Zdravilišča sta leta 1998 ustanovila skupno podjetje Krka - Zdravilišče Strunjan. Leta
2006 se je družba preimenovala v Terme Krka - Strunjan d.o.o., svoje zdraviliškoturistične storitve pa so začeli tržiti pod imenom Talaso Strunjan. Od oktobra 2006 so
Terme Krka - Strunjan z dogovorom z Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije prešle v
100-odstotno last Term Krka.167

Danes je Talaso Strunjan priznan zdraviliški in talasoterapevtski center, kjer so
specializirani za preventivne in rehabilitacijske programe na področju bolezni dihal,
poškodb in bolezni gibalnega sistema in osteoporoze. S pestro izbiro sprostitvenih
programov pa skrbijo za krepitev in ohranjanje zdravja ter dobrega počutja.168

V sklopu poslovne enote Talaso Strunjan je 380 ležišč, od tega 149 ležišč v kapacitetah
standarda treh zvezdic, ki so sezonskega značaja, ostale kapacitete pa so na ravni štirih
zvezdic. V zadnjih dvajsetih letih se je v Termah Strunjan turistični obisk povečal skoraj za
200 %, število nočitev pa za 50 %. Najuspešnejše obdobje je v zadnjem desetletju, ko se je
število turističnih prihodov povečalo kar za 80 %. Med turisti je največ domačih gostov, ki
se običajno najbolj množično odzovejo na ponudbe v zadnjem hipu. Na drugi strani pa je
tako v Termah Strunjan kot v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice zaznati upad tujih
gostov, predvsem Italijanov. Razloge lahko najdemo v gospodarski recesiji, visokih
prevoznih stroških in pestri ponudbi številnih drugih centrov za dobro počutje na domačih
in tujih trgih.169
____________________
167
http://www.krka.si/media/bin?bin.id=126 (4.4.2010)
168
http://www.terme-krka.si/si/strunjan/ (4.4.2010)
169
http://www.krka.si/media/bin?bin.id=126 (4.4.2010)
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Slika 30: Strunjan Talaso nekoč
neko in danes.
Vir: http://www.terme-krka.si/si/strunjan/
krka.si/si/strunjan/

10.2.4 PE HOTEL
OTEL KRKA
Začetki Hotela
otela Krka segajo v 19. stoletje. Leta 1878 je bila lastnica stavbe in gostilne
Magdalena Kutner. Leta 1889 je novi lastnik postal Franc Kovač,, ki je že 1895 stavbo
preimenoval v Restavracija Pri pošti. V njej je bilo 10 sob ter za tiste čase imenitna
restavracija, kjer so prirejali koncerte, plese in zabave. Do leta 1943 je restavracija in hotel
pod različnimi
nimi lastniki in imeni obratovala skoraj neprekinjeno. Med drugo svetovno vojno
so v sobi Hotela Metropol razmnoževali ilegalno literaturo. Po vojni je hotel prešel v last
Mestnega gostinskega podjetja, 1971
1971. pa pod upravljanje podjetja Gorjanci. Tovarna
zdravil Krka je hotel kupila leta 1990, ga popolnoma prenovila in preimenovala v Hotel
Krka, ki je v kategoriji štirih zvezdic s specializacijo poslovno-konferenč
poslovno konferenčnega hotela.170
______________________
170
http://www.terme-krka.si/si/hotel_krka/
krka.si/si/hotel_krka/ (4.4.2010)
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Danes je v hotelu 49 sob, kjer poleg udobne namestitve nudijo kongresne zmogljivosti s
sodobno avdio - video opremo. S svojo lego v neposrednem središču
ču Novega mesta gostom
omogočaa neposredno vključitev
vključ
v vsakdanjik mestnega utripa.171

Slika 31:: Hotel Krka Novo mesto
Vir: http://www.terme-krka.si/si/hotel_krka
krka.si/si/hotel_krka

10.3 REZULTATI IN VIZIJA DRUŽBE TERME KRKA
Po internih podatkih so poslovne enote
eno družbe Terme Krka, d.o.o., v letu 2009 skupno
ustvarile za 33,2 milijona evrov prodaje, kar je za 2,1 odstotek več
ve kot v letu 2008.
Največji, 34-odstotni
odstotni delež predstavljajo prihodki nočitev.. S 344,488 no
nočitvami so ustvarili
11,4 milijona evrov prodaje in 3-odstotno
3 odstotno rast, kar se glede na razmere v turisti
turistični
dejavnosti v letu 2009 ocenjuje kot uspešno. Med poslovnimi enotami je bila v letu 2009
najuspešnejša enota Terme Talaso Strunjan, kjer so realizirali 36 % vseh nočitev. Nato
sledijo Terme Šmarješke Toplice z 29 %, Terme Dolenjske Toplice s 25 %, Hoteli Otočec z
8 % in Hotel Krka s še preostalima
preostal
2 % vseh doseženih nočitev.172
___________________________
171
http://www.krka.si/media/bin?bin.id=126 (4.4.2010)
172
Prav tam.
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Grafikon 2: Delež nočitev
čitev po poslovnih enotah v letu 2009
2009.

PE Terme Dolenjske
Toplice

2%
8%

25%

36%
29%

PE Terme Šmarješke
Toplice
PE Talaso Strunjan
PE Hoteli Otočec
PE Hotel Krka

Vir: SURS 2010,, Poslovno poro
poročilo Terme Krka 2009.
V letu 2009 se je obisk doma
domačih gostov glede na leto 2008 povečal
al za 2 odstotka, tako
ta da
so domačii gosti ustvarili 70 odstotkov vseh nočitev.
itev. Med tujimi gosti so prevladovali
Italijani, Avstrijci, Rusi in Nemci. Najve
Največji
ji obisk tujih gostov je bil lani zabeležen v
Termah Talaso Strunjan in Termah
Terma Šmarješke Toplice.173

Term in Otočca je zapisano: »Vse naše delovanje podrejamo
V strategiji razvoja Krkinih T
enemu samemu cilju: skozi hotelirsko
hotelirsko-gostinske, zdravstveno-medicinske
medicinske in športnošportno
rekreativne dejavnosti želimo povrniti, ohraniti in krepiti zd
zdravje
ravje naših gostov. Trudimo se,
da bi bili za okolje popolnoma nemoteči,
nemote i, s svojo prisotnostjo ga želimo še izboljšati.«

Z razvojem in širitvijo programov za ohranjanje in krepitev zdravja, sprostitev in
izboljšanje kakovosti življenja ter z vlaganjem v sodobno opremo, programe zdravljenja in
medicinske rehabilitacije
habilitacije želijo izvajati kakovostne storitve, ki bodo v skladu s
pričakovanji
akovanji gosta. Z anketnimi vprašalniki so v družbi Terme Krka razvili mehanizem
merjenja zadovoljstva gostov, kar jim omogoča takojšnje in učinkovito
inkovito ukrepanje.174
___________________________
173
Interno poročilo 2009.
174
Prav tam.

98

Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija

2010

11. TURISTIČNA PONUDBA PE HOTELI OTOČEC
Poslovna enota Hoteli Otočec združuje Hotel Grad Otočec s petimi zvezdicami, Hotel
Šport s štirimi zvezdicami in depandanse z dvema zvezdicama, ki so namenjene predvsem
prenočitvam tranzitnih gostov.

Zaradi ugodne prometne lege med Ljubljano in Zagrebom so se do leta 1991 na Otočcu
ustavljali predvsem tranzitni gosti, ki so predstavljali glavni delež obiska – prinašali so kar
80 % skupne realizacije. Po letu 1991 je zaradi neugodnih političnih razmer tranzitni
turizem skoraj povsem zastal. Na Otočcu so se bili prisiljeni usmeriti v oblikovanje
drugačnih produktov. Najprej so se usmerili v razvoj tako imenovanih »fit programov«, ki
so čez dan temeljili na športu in rekreaciji, zvečer na zabavi. V svoje programe so vključili
tudi ponudbo kulturno-etnoloških značilnosti Dolenjske. Po letu 1992 so na Otočcu v
sodelovanju z novogoriškim Hitom uredili Casino. Ta je na Otočec privabljal predvsem
italijanske goste.

Na Otočcu je bogata tudi kulinarična ponudba. Zahtevnejše goste Hotela Grad Otočec
zadovoljijo z vrhunsko kulinariko v grajski restavraciji, ki se od poletja 2009 pohvali s
članstvom v prestižnem združenju »Chaine des Rotisseurs«. Gre za najstarejše kulinarično
združenje za umetnost kuhanja, kulturo pitja vina in druženja za pogrnjeno mizo ob
spoštovanju etnoloških posebnosti regije. To združenje ima korenine že v letu 1248, kar
pomeni, da je staro približno toliko kot otoški grad, ki se v pisnih virih prvič omenja leta
1252.175 Poleg grajske restavracije je na Otočcu od leta 1995 popolnoma prenovljena
plesna restavracija Tango, ki sprejme do 250 gostov, v poletnem času pa na terasi
restavracije še dodatnih 200 gostov.176 Restavracija Tango je ambient, primeren za
prirejanje plesnih prireditev ali drugih kulturnih dogodkov.

__________________________
175
Dolenjski list: Grad Otočec odslej v prestižni družbi dec 2009.
176
http://www.terme-krka.si/si/otocec/restavracije/ (4.4.2010).
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Leta 1994 so odprli nov teniški center, ki obsega šest igrišč na prostem in tri igrišča v
večnamenski športni dvorani. V zadnjih letih je nova usmeritev spremenila Otočec v
poslovno-rekreativno središče. V športno-rekreacijskem centru nudijo veliko možnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa. Najnovejša pridobitev športnega centra Otočec je
prvi skike center v Sloveniji, ki so ga odprli v letu 2009. Skike je nordijsko rolanje s
pomočjo palic, ki omogoča gibanje tako po gozdnih poteh in travnatih pobočjih kot po
makadamu, tlakovanih površinah in asfaltu.

V ponudbi poslovne enote Hoteli Otočec je tudi avtokamp. Kamp leži na desnem bregu
reke Krke, v neposredni bližini gradu Otočec. Je primerno opremljen za prehodne goste,
kot tudi za tiste, ki se odločijo na Otočcu preživeti dlje časa.

Turistična ponudba poslovne enote Hoteli Otočec
Turistično ponudbo razdelimo na primarno in sekundarno turistično ponudbo. Delitev
turistične ponudbe na primarno in sekundarno je prikazana na spodnji shemi.

»Primarna in sekundarna turistična ponudba se med seboj razlikujeta glede na
prilagodljivost spremenjenim razmeram na trgu, se pravi možnostim proizvodnje novih
delov ponudbe.«177

______________________
177
Planina, Mihalič, 2002, str. 150.
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Slika 32: Delitev turistične ponudbe
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PONUDBA

NARAVNE
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DOBRINE

SEKUNDARNA
TURISTIČNA
PONUDBA

OSNOVNA
INFRASTRUKTURA

TURISTIČNA
INFRASTRUKTURA

TURISTIČNA
SUPERSTRUKTURA

VIR: Planina, Mihalič, 2002, str 155 – 157.

V nadaljevanju je analizirana turistična ponudba glede na delitev, ki je prikazana na zgornji
sliki. Najprej je predstavljena primarna in nato sekundarna turistična ponudba.

11.1 PRIMARNA TURISTIČNA PONUDBA
»Primarna turistična ponudba je tisti del ponudbe, ki ni rezultat človekovega dela oziroma,
ki ga človek ne more proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo.«178 Kot
je razvidno iz zgornje slike, primarno turistično ponudbo delimo na naravni in antropogeni
del.

Poglavitna naravna sestavine pokrajine, ki je pritegnila turistične tokove na območje
Otočca, je porečje reke Krke. Otočec se je kot turistični kraj razvil predvsem zaradi ugodne
prometne lege ob nekdanji avtomobilski cesti Ljubljana – Zagreb in atraktivne lege edinega
vodnega gradu v Sloveniji.

___________________
178
Planina, Mihalič, 2002, str. 155.
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Kljub temu, da so v preteklosti nekoliko regulirali desni breg reke Krke in so zavoljo večje
varnosti gradu prekopali rečno strugo, pa večjih antropogenih posegov v obrežje Krke ni.
Tako se celoten kompleks na Otočcu nahaja ob naravnem obrežju reke Krke, kjer so
omogočene številne športno-rekreacijske aktivnosti tako ob reki (tekaške in sprehajalne
poti, piknik prostor) kot na njej (čolnarjenje, športni ribolov). Problem predstavlja
onesnaženost reke Krke, ki spada v drugi do tretji kakovostni razred, kar pomeni, da je le
delno primerna za kopanje. Neprimernost vode za kopanje je tudi eden od razlogov slabše
zasedenosti avtokampa, saj se gostje v reki ne morejo brezskrbno kopati.

Drugi zelo pomemben naravni element v bližini Otočca je izvir termalne vode v Šmarjeških
Toplicah, ki je oplemeniten z ogljikovim dioksidom, magnezijem in kalcijem. Prav tako
pomembni, a ne odločilni naravni dejavniki so podnebje, gričevnata pokrajina in
vegetacija, ki z ugodnimi lastnostmi vplivajo na razvoj zdraviliškega in športnorekreacijskega turizma.

Na ožjem območju Otočca se nahaja kar nekaj krajev, ki se ponašajo z bogato kulturnozgodovinsko dediščino. Zaradi svoje atraktivne lege na otočku je najpomembnejši
antropogeni dejavnik primarne turistične ponudbe prav gotovo grad Otočec. Prav tako je
zanimiv tudi grad Struga – danes poznan predvsem zaradi neposredne bližine golf igrišča.
Zelo priljubljene izletniške točke predstavljajo tudi ostali sakralni objekti in bližnja gradova
– grad Stari grad ter grad Hmeljnik. Novejše strategije razvoja slovenskega turizma uvajajo
do sedaj neizkoriščen turistični produkt – zidaniški turizem, ki v ruralnem okolju ponuja
avtohtone in na tradicionalen način ustvarjene dobrine. Tovrstna turistična doživetja pa
vinogradniško in zidaniško bogata gričevja, kot so Trška Gora, Bela Cerkev in Vinji Vrh
vsekakor ponujajo in jih bo potrebno v prihodnosti bolje izkoristiti.

V podjetju Terme Krka spodbujajo z aktivnostmi, ki pripomorejo h kakovostnejšemu in
bolj zdravemu načinu življenja, tudi svoje goste. V ta namen so tudi na Otočcu pripravili
knjižico, ki predstavlja 15 kolesarskih, skike in pešpoti. S pomočjo brošure se lahko gost
sam odloči, na katero od spodaj predstavljenih poti v okolici se bo odpravil.
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 CVIČKOVA GAZ: je z 20 km dolžine in 515 m višinske razlike srednje zahtevna,
razgledna in slikovita pot po vinskih goricah Trške gore. Primerna za pohodnike in
kolesarje.

 OD OTOČCA DO TOPLIC: 8,8 km dolga nezahtevna makadamska pot od Otočca
do Šmarjeških Toplic. Primerna je za pohodnike, kolesarje in skikarje.

 DRUŽINSKA POT: 12,9 km dolga nezahtevna pot po stranskih cestah od Otočca
do Šmarjeških Toplic. Pot je primerna tako za družine z majhnimi otroki kot tudi
kolesarje.

 PO SEDMIH GRIČIH NOVEGA MESTA: 21,2 km dolga in 220 m višinske
razlike nezahtevna pot, na kateri se pohodnik ali kolesar povzpne na sedem
novomeških gričev (Ragov log – 202 m, Recljev hrib – 212 m, Grm – 192 m,
Šipčev hrib – 212 m, Portoval – 225 m, Marof – 228 m, Kapitelj – 253 m).

 ČEŠNJEVA POT: 15,5 km dolga pot od Otočca do Brusnic, znanih po češnjah in
azelejah. Na poti pohodnik ali kolesar opravi z 235 m višinske razlike.

 GRAJSKA POT: 4,2 km dolg nezahteven družinski sprehod od gradu Otočec do
gradu Struga.

 SKIKE OSMICA: 3,4 km dolga makadamska in asfaltna pot po stranskih cestah od
Otočca do Lutrškega sela. Pot je neprometna in je primerna za družinske sprehode,
skikanje ali kolesarjenje.

 DO DOMAČIJE ŠERUGA: 7,6 km dolga nezahtevna družinska pot.
 V DOLENJSKE TOPLICE: 56,1 km dolga in 580m višinske razlike, srednje
zahtevna pot, primerna za kolesarje.
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 MOKRIH NOG NAOKROG: 66 km dolga, srednje zahtevna kolesarska pot, ki je
primerna za celodnevni izlet. Kolesar na poti opravi s 665 m višinske razlike.

 VINSKI GRIČI IN MOKRIŠČA: 54 km dolga zahtevna do srednje zahtevna
kolesarska pot po razglednih vinorodnih gričih in ravninah reke Krke. Kolesar na
poti opravi s 635 m višinske razlike.

 DO DOLENJSKIH BENETK: 49 km srednje zahtevna kolesarska pot do
Kostanjevice ter ob obronkih Gorjancev nazaj. Na poti je 550 m višinske razlike.

 OD MLINOV DO GRADOV: 30,5 km trekinga po neokrnjeni dolini potoka
Radulja in vinski gorici. Zahtevna kolesarska pot s 705 m višinske razlike.

 DO GOSPODIČNE, IZVIRA MLADOSTI: 51,4 km dolga zahtevna kolesarska pot
po hribovju Gorjancev. Kolesar na poti opravi s 1080 m višinske razlike.

 PEŠ NA GORJANCE: pohodniška, srednje zahtevna pot, imenovana tudi »Pot po
mladost k studenu Gospodična in norost na Trdinov vrh«.

11.2 SEKUNDARNA TURISTIČNA PONUDBA
»Sekundarna turistična ponudba je tisti del turistične ponudbe, ki je proizvod dela in ki jo
človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani količini
in kakovosti.«179 Sekundarno ponudbo delimo na osnovno in turistično infrastrukturo ter
superstrukturo (glej sliko 32, str. 101).
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11.2.1 OSNOVNA INFRASTRUKTURA
Med osnovno infrastrukturo spadata komunalna in osnovna prometna ureditev. Gre za
objekte, ki jih turist uporablja samo posredno, po njih pa ne povprašuje.
•

Oskrba z vodo

Na Otočcu so priključeni na javno vodovodno črpališče Šmarjeta. Voda se črpa iz
podtalnice. Hotelski kompleks Otočec se napaja z vodo preko internega rezervoarja, ki je v
neposredni bližini. Imajo tudi posebno zajetje nepitne vode, ki ga uporabljajo za oskrbo
teniških igrišč.
•

Odvajanje odpadnih voda

Otočec je od leta 2005 priključen na čistilno napravo, ki je mehansko-biološkega tipa.
Monitoring, ki ga opravlja novomeška Komunala kaže, da odpadna voda, ki odteka iz
čistilne naprave v naravni odvodnik, ne presega dovoljenih mejnih vrednosti.180 Od leta
2008 je grad Otočec priključen na svojo lastno čistilno napravo.
•

Prometna infrastruktura

Z izgradnjo nove avtoceste se je tranzitni promet umaknil iz naselja in iz turističnega
območja, kar predstavlja možnost boljše povezave centra naselja Otočec in turističnega
kompleksa Otočec. Skozi Otočec zdaj potekata dve regionalni cesti: bivša hitra cesta HC
H1 in stara regionalna cesta, ki naselje delita na dva, med seboj funkcionalno ne dovolj
povezana dela. V naselju je tudi križišče več lokalnih cest, ki potekajo v smeri jug (Ratež),
severozahod (Stari grad) in severovzhod (Paha, Šmarješke Toplice). V prihodnosti se
načrtuje prenova prometne infrastrukture, saj sedaj ni v zadostni meri zagotovljena varnost
pešcev in kolesarjev, prav tako bi bila potrebna asfaltna preplastitev dotrajane ceste.

_________________
179
Planina, Mihalič, 2002, str. 157.
180
http://www.komunala-nm.si/default.aspx?ID=469 (3.4.2010).
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11.2.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA IN SUPERSTRUKTURA
»Turistično infrastrukturo sestavljajo objekti in zmogljivosti, kjer se nudijo storitve in po
katerih turist neposredno povprašuje, jih kupi ali vzame v najem.«181
»Turistična superstruktura vsebuje turistične proizvode in storitve, ki jih nudijo turistični
objekti.«182

V tem poglavju sta zaradi lažje razlage združena zadnja dva dela sekundarne turistične
ponudbe, ki imata velik vpliv na turistični promet. Najprej so predstavljeni nastanitveni
objekti in njihove prenočitvene zmogljivosti, nato sledi še predstavitev ostale ponudbe
Hotelov Otočec.

Namestitvene objekte v poslovni enoti Hoteli Otočec razdelimo na hotelsko ponudbo ter na
možnost prenočitve v avtokampu. V hotelsko ponudbo spada ponudba hotelskih sob,
apartmajev in depandans, kjer je skupno 140 enot, od tega je 16 enot v kategoriji petih
zvezdic, 88 enot v kategoriji štirih zvezdic in 36 enot v kategoriji dveh zvezdic. Dodatne
prenočitvene zmogljivosti predstavlja avtokamp v kategoriji dveh zvezdic, kjer je na
razpolago 40 enot (parcel).183

____________________
181
Planina, Mihalič, 2002, str. 157.
182
Prav tam.
183
http://www.terme-krka.si/si/otocec/ (3.4.2010)
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Preglednica 5: Prenočitvene zmogljivosti Hotelov Otočec.
Kategorija (*)
Osnovne
prenočitvene
zmogljivosti

Enote

Ležišča

Hotel Grad Otočec

5

16

32

Hotel Šport

4

86

158

Apartma

4

2

8

Depandansa

2

36

72

140

270

40

160

40

160

180

430

Skupaj
Dodatne
prenočitvene
zmogljivosti
Skupaj

2010

Avtokamp

2

Skupaj
(Vir: SURS, 2010)

11.2.2.1 HOTEL GRAD OTOČEC
Hotel Grad Otočec stoji na umetnem otoku sredi reke Krke. Njegova zgodovina, ki je dolga
kar osem stoletij, je podrobneje že opisana v prejšnjih poglavjih, zato bo v nadaljevanju
poudarek predvsem na današnji turistični funkciji gradu.

Grad Otočec leži vzhodno od istoimenskega naselja, pod nekdanjo magistralno cesto
Ljubljana – Obrežje. Območje gradu Otočec obsega otok, na katerem sta grad in park ter
odsek Krke, ki ga obliva, skupaj z brežinami in ravnico, manjšimi otoki in lesenima
mostovoma, ki povezujeta grajski otok z bregovoma. Od septembra 1999 je grad razglašen
za kulturni spomenik državnega pomena. Danes je preurejen v manjši hotel visoke
kategorije. Za vrhunsko nastanitev gostov je na voljo 16 sob najvišje kategorije in dva
kraljevska apartmaja s sobama za sprejeme ter salonom. Notranja oprema gradu poudarja
grajski ambient v stilu gotike in renesanse. V letu 2007 so poleg sob obnovili vse
inštalacije in namestili še panoramsko dvigalo. V prihodnje naj bi grad dobil še novo
fasado, obnovili pa bodo tudi stolpe in vhodno stavbo obzidja.184
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V decembru 2009 je Hotel Grad Otočec postal član mednarodne družine dvorcev in
prestižnih hotelov – združenje Relais&Châteaux, ki združuje najboljše hotele in
restavracije. V združenje je vključenih 475 vrhunskih hotelov in restavracij iz 57 držav
sveta. Člane združenja obvezuje predanost osnovni ideji, zaobjeti v petih C-jih: Courtoisie
(vljudnost), Charme (šarm), Charactere (značaj), Calme (spokojnost) in Cuisine (vrhunska
kuhinja).185

Člani združenja so dvorci, podeželske graščine, nastanitveni objekti v odmaknjenih krajih
in eksotičnih deželah, smučarska letovišča, lovske koče, kot tudi moderni objekti. Vsem
članom je skupno, da imajo sebi lasten značaj in šarm, in da niso preveliki – povprečno ima
hotel Relais&Châteaux 30 sob. Tretjina članov, ki danes tvorijo združenje, prihaja iz
Francije, tretjina jih je iz drugih evropskih držav, tretjina pa iz preostalih delov sveta.

»Poslanstvo združenja je spodbujati kulturni in ekonomski položaj svojih članov –
edinstvenih hotelov in restavracij po vsem svetu – ob spoštovanju dediščine in duha
vsakega izmed članov.«186

Kot član prestižne mednarodne družine hotelskih dvorcev se danes otoški grad uvršča v
svetovni vrh kakovosti ponudbe visokega turizma. V Sloveniji sta v to združenje sprejeta
tudi Kendov dvorec in Vila Bled, ki pa ima trenutno zamrznjeno članstvo. Članstvo v
združenju Relais&Châteaux stane otoški hotel okoli 15 000 evrov na leto, kar pa naj bi se
po besedah direktorja Term Krka Jožeta Berusa povrnilo že z nekaj deset gosti.187 Gosti v
hotelih verige Relais&Châteaux pričakujejo visoke standarde, »nebeški« mir, vrhunsko
udobje in šarm, kar grad Otočec tudi nudi.

_______________________________
184

http://www.krka.si/sl/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/grad-otocec-v-prestiznem-mednarodnemhotelskem-zdruzenju-relais-and-chateaux (6.3.2010).
185
Prav tam.
186
http://www.krka.si/sl/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/grad-otocec-v-prestiznem-mednarodnemhotelskem-zdruzenju-relais-and-chateaux (6.3.2010).
187
Grad Otočec odslej v prestižni družbi. Dolenjski list, dec 2009.
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O nastanku prestižne verige Relais&Châteaux
Po drugi svetovni vojni so plemiči z juga Francije svoje gradove in dvorce spremenili v
hotele. Grajska vrata so odprli predvsem Parižanom, ki so poleti potovali na Azurno obalo.
Nastala je »La Route du Bonheur« (Pot k sreči). Leta 1954 sta Marcel in Nelly Tilloy
ustanovila Relais de Campagne, verigo sedmih hotelov. 1972. leta pa sta Joseph Oliverau
in Pierre Troisgros ustanovila Relais Gourmands, skupino vrhunskih restavracij za
gurmane. Leta 1975 sta se ti dve združenji povezali in nastala je veriga dvorcev in hotelov
Relais&Châteaux. Člane še danes druži strast in predanost delu z gosti, ki si želijo nekaj
več kot le običajno hotelsko namestitev.188

Na gradu Otočec se odvijajo različni dogodki. Svojim gostom ponujajo svečane pogostitve,
večerje v soju bakel in sveč, srednjeveške pojedine s kuhanjem vpričo gostov, poročna
slavja, poslovna kosila in bankete, pripravljajo pa tudi državniška srečanja.

Gosti lahko na gradu izberejo naslednje namestitve:

 Kraljevski apartma: ponuja prestižno spalnico za dve osebi, opremljeno z naravnimi
materiali, grajsko kopalnico s kotno masažno kadjo in tušem. V apartmaju je tudi
soba za sprejeme in posvetovanja z mizo za 6 do 8 oseb, v kateri je mogoča
brezžična spletna povezava. V preddverju je sprejemnica, primerna tudi za srečanja
z novinarji.

 Senior suita z dvema spalnicama: dve ločeni spalnici s pogledom na grajski stolp in
lesen most. Grajska kopalnica z veliko kotno masažno kadjo, ločenim tušem, dvema
umivalnikoma. V suiti lahko prespijo 4 osebe.

__________________
188
http://www.terme-krka.si/si/etc/sporocila/?id=2190 (2.2.2010).
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 Junior suita z dnevnim prostorom: ponuja pogled na grajski park. Poleg spalnice je
še prostoren dnevni prostor in kopalnica. Oprema v vseh prostorih je iz naravnih
materialov in v pomirjujočih zemeljskih barvah.

 Dvoposteljne sobe: deset dvoposteljnih sob ponuja pogled na reko Krko in grajski
park. Vsaka soba ima svojo kopalnico z običajno ali masažno kadjo in tušem. V
sobah je spletna televizija in kabelski internetni priključek, mini bar, telefon in
klima.

V grajski restavraciji, ki je poleti 2009 postala članica združenja Chaîne des Rôtisseurs
(najstarejše združenje za umetnost kuhanja, kulturo pitja vina in druženja za pogrnjeno
mizo ob spoštovanju etnoloških posebnosti regije), kuharski mojstri skrbijo za vrhunsko
kulinariko.

11.2.2.2 HOTEL ŠPORT IN DEPANDANSE
Hotel Šport se nahaja v neposredni bližini hotela Grad Otočec in športno-rekreacijskega
centra Otočec. Spada v kategorijo pohodniškega in kolesarskega hotela štirih zvezdic,
primeren pa je tudi za poslovna srečanja. Na voljo je 86 sob in dva apartmaja. Sobe so
opremljene s satelitsko televizijo, radijem, telefonom, mini barom in kopalnico. V hotelu
sta dve konferenčni dvorani, ki sprejmeta od 140 do 220 ljudi ter manjša sejna soba (do 12
ljudi). V prostorih hotela je možen tudi dostop do brezžične WLAN internetne povezave.189

Prehodnim gostom na Otočcu ponujajo 36 dvoposteljnih sob v depandansah kategorije
dveh zvezdic. Vsaka soba ima manjšo kopalnico.

_______________
189
http://www.terme-krka.si/si/otocec/hotel/ (2.2.2010).
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11.2.2.3 ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER OTOČEC
Otočec ponuja pestro ponudbo tudi športnikom in rekreativcem. Tu je sodoben športnorekreacijski center. Osrednji del je dvorana s tremi pokritimi teniškimi igrišči, ob njej je še
šest zunanjih teniških igrišč in večnamensko športno igrišče za košarko, rokomet in
odbojko. V dvorani teniškega centra so tudi savne, solarij, fitnes studio, namizni tenis,
prostor za ročno masažo in bistro.

V centru deluje začetniška in izpopolnjevalna teniška šola. Tečaje vodijo vaditelji z
mednarodnimi licencami. Tu je tudi prvi slovenski skike center – nordijsko rolanje s
pomočjo palic. V centru izposojajo in prodajajo opremo za skike in vodijo tečaje. Na voljo
so tudi zemljevidi z vrisanimi potmi za samostojno skikanje po okolici. Otočec je med
drugim tudi odlično izhodišče za kolesarske in pohodniške poti. V športno-rekreacijskem
centru je na voljo izposoja koles in kolesarske opreme, hramba koles ali hitri servis.190

Športno-rekreacijski kompleks zaobjema:


športno dvorano (večnamenska podlaga – za tenis (3 igrišča), namizni tenis,
badminton, borilne veščine, ples), zunanja teniška igrišča (6 igrišč),



skike center, kolesarski center in center za pohodništvo (delujejo v skladu z
nacionalnimi standardi – označene kolesarske, skike in pešpoti v okolici Otočca,
vodene ture, možna izposoja in nakup kolesarske, skike in pohodniške opreme, kart,
tečaji),



fitnes, savne, masažni bazen, prostor za skupinske vadbe, solarij,



večnamensko igrišče za košarko, rokomet, nogomet in odbojko, igrišče za odbojko
na mivki, travnato igrišče za nogomet, trim steza, lokostrelstvo.

______________________
190
http://www.terme-krka.si/si/otocec/ (4.4.2010).
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11.2.2.4 KAMP OTOČEC
Na desnem bregu reke Krke, v neposredni bližini gradu, se nahaja Kamp Otočec, ki je bil v
letu 2007 prenovljen. Spada v kategorijo dveh zvezdic in je namenjen tako prehodnim
gostom, ki na Otočcu ostanejo le dan ali dva, kot tudi gostom, ki bi radi ob reki Krki
preživeli dlje časa.

V kampu je na voljo 40 urejenih parcel, s skupno kapaciteto do 160 gostov, opremljene so
z električnimi priključki, urejeni so tuši in umivalniki s toplo vodo ter prostori za
pomivanje posode in pranje perila. V kampu so urejeni izpusti za kemični wc, prav tako je
možno polnjenje jeklenk.

Kamp je odprt od začetka aprila do sredine oktobra. V drugem delu leta (od 16. oktobra do
31. marca) kamp obratuje kot »camper-stop«, takrat je na voljo bivanje na parceli in dostop
do elektrike.191

Jasa na Otočcu
Na Otočcu je tudi z gozdom obdan piknik prostor, ki lahko sprejme tudi do več tisoč ljudi.
Na jasi že več let gostijo večje prireditve – največja med njimi je Rock Otočec, in družabne
piknike večjih podjetij.

________________________________
191

http://www.terme-krka.si/si/otocec/ (4.4.2010).
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11.2.2.5 GOLF GRAD OTOČEC
»Golf je igra, pri kateri moraš premajhno žogico spraviti v premajhno luknjo, in to z
orodjem, ki je za to najbolj neuporabno.« (Winston Churchill)

Kratka predstavitev golfa
V razvitih državah predstavlja golf eno najbolj donosnih dejavnosti v turizmu. Dobiček
golfa ne izhaja le iz direktnih prihodkov koriščenja igrišča, ampak tudi iz proizvodnje
opreme, turističnih golfskih aranžmajev, amaterskih in profesionalnih turnirjev.

Začetki golfa naj bi segali že v 12. stoletje, ko so ga po okrnjenih pravilih igrali na
Kitajskem. Na Staro celino so ga prenesli pomorščaki. Golf, kot ga poznamo danes, se je
postopoma razvil na Škotskem in je bil prvotno igra ribičev, kasneje so ga prevzeli tudi
višji sloji prebivalstva. Golf se je s kolonizacijo v 19. stoletju začel širiti po svetu.192 V
Slovenijo je prišel dokaj pozno, šele leta 1936, ko so na Bledu začeli z urejanjem prvega
golf igrišča pri nas. Druga svetovna vojna je prekinila igro vse do leta 1973, ko so ponovno
pričeli z urejanjem blejskega igrišča. Leta 1989 je bilo odprto igrišče v Lipici.193 Večje
število igrišč pa se je začelo po Sloveniji graditi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kot
dodatna turistična ponudba zdraviliščem in poslovno – kongresnim centrom.

Trenutno je v Sloveniji deset golfskih igrišč, največje med njimi je s 27 igralnimi polji
igrišče na Bledu, ki mu s po osemnajstimi igralnimi polji sledijo igrišča Arboretum Volčji
potok, Mokrice, Moravske Toplice, Ptuj in Otočec, ter z devetimi igralnimi polji še Lipica,
Olimje, Trnovo v Ljubljani in Zlati grič v Slovenskih Konjicah.194

______________________
192

http://en.wikipedia.org/wiki/Golf
http://golfportal.info/clanek/golf_za_vse/kratka-zgodovina-golfa-v-sloveniji.html
194
Prav tam.
193
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Golf na Otočcu
Na Otočcu je bilo prvih devet igralnih polj zgrajenih v letih 2005 in 2006. Takoj zatem se
je pričela gradnja še devetih lukenj, ki so jih dokončali v letu 2009. Danes je golf igrišče
Otočec, ki je v lasti hčerinske družbe Term Krka Golf Grad Otočec, uvrščeno med najlepša
in najdaljša golfska igrišča v širši okolici. Veliko je več kot 75 ha, od tega ima več kot 50
ha igralnih površin. Gradnjo sta po najsodobnejših standardih zasnovala slovenski in
angleški arhitekt, Peter Škofic in Howard Swan. Igrišče leži v neposredni bližini gradu
Otočec in gradu Struga. Je na rahlo razgibanem terenu, ob reki Krki in v zavetju gozda. Od
Novega mesta je oddaljeno le 5 km.195

Igrišče je primerno tako za amaterske kot profesionalne golfiste. Na Otočcu je tudi vadišče,
ki ima poligon za vadbo kratkih in dolgih udarcev, vadbeno zelenico ter zelenico s peščeno
oviro. Igro je na vsakem polju mogoče začeti na enem izmed petih odbijališč. Skladno z
okolico je tudi na čistinah veliko vzpetin in dolin, čez katere je treba usmeriti žogico, da
pride na velike zelenice. Zaradi razgibanosti igrišča se igralcu ponujajo razgledi po
čistinah, v objemu dreves in jezer.

Za izgradnjo igrišča so v Termah Krka del sredstev pridobili tudi iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, kompleks igrišča pa nameravajo v prihodnosti dopolnjevati. V načrtu
imajo tudi izgradnjo hotela apartmajskega tipa, ki bo zagotovil dodatne prenočitvene
zmogljivosti ob golf igrišču, s tem pa bi na Otočec privabili še več tujih in domačih
golfistov.196

________________________________
195
196

http://www.terme-krka.si/si/otocec/golf/ (4.4.2010)
http://www.krka.ru/si/terme/ (4.4.2010)
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Karta 5: Golf igrišče Otočec
Vir: Geopedia 2010

Ponudba golf igrišča Otočec

Tehnične podrobnosti igrišča:
 Število igralnih lukenj: 18
 Zemljišče: 75 ha
 Skupna dolžina: 6.189 m
 Najdaljša luknja: 568 m
 Najkrajša luknja: 138 m
 Peščene ovire: 49
 Vodne ovire: 3
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V Termah Krka igralcem golfa ponujajo posebne ugodnosti pri bivanju v hotelih na
Otočcu, v Novem mestu ali termah. Prav tako jim je ponujena ugodnost v sprostitvenih
programih wellness centrov Šmarješke in Dolenjske Toplice, kot tudi uporaba športnorekreacijskega centra Otočec.

Naravno mejo golfskega območja na Strugi predstavlja na vzhodnem delu potok Žerjavin z
vplivnim območjem zamočvirjenega zemljišča – mokrišče, ki je opredeljeno kot naravna
dediščina, na severozahodnem delu reka Krka s površinami, ki so v naravi mokrotni
travniki in opuščeni sadovnjaki, na zahodnem delu lokalna cesta za kompleks gradu Struga
in na južnem delu regionalna cesta Novo mesto – Družinska vas. Oblikovanje in izgradnja
tega objekta je bila v veliki meri podrejena ohranjanju obstoječe naravne vegetacijske,
vodne in reliefne prvine.

Za potrebe namakanja golfskega igrišča so zgradili plitva akumulacijska jezera, ki se
napajajo z vodo iz reke Krke, delno pa v jezera vračajo tudi prečiščeno komunalno vodo.197

Kljub temu, da so pri načrtovanju prostorske ureditve golfskega igrišča upoštevali
usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij
(mokrišča in mokrotni travniki), ki so jih postavili na Zavodu RS za varstvo narave, pa
grožnjo biotski raznovrstnosti tega območja predstavlja velika poraba pesticidov pri
vzdrževanju same travnate površine.

Rezultati svetovnih študij, ki jih je navedel neodvisni raziskovalec Anton Komat,
ocenjujejo, da vzdrževalci golf igrišč na hektar zemljišča porabijo do 20 kilogramov
pesticidov, medtem ko znaša ta številka pri povprečni njivi v intenzivnem kmetijstvu do 3
kilograme. Golf igrišča so torej pet do sedemkrat bolj obremenjena kot povprečna njiva v
intenzivnem kmetijstvu. Kogoj je sicer navedel drugačne številke. V raziskavi, ki so jo
opravili v letu 2000 je dokazano, da je bila letna poraba pesticidov v Sloveniji 3,2
kilograma na hektar, medtem ko je na golf igriščih znašala poraba le 0,5 kilograma na
hektar.
_____________________
197

Odlok o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec.
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Študije, ki jih navaja Komat, so pokazale, da je izmed 36 najbolj uporabljenih pesticidov
pri vzdrževanju golf igrišč 14 kancerogenih, 21 reproduktivnih toksinov, 14 pa tudi živčnih
strupov, katerim so v določeni meri neposredno izpostavljeni tako vzdrževalci golf igrišč
kot tudi sami golfisti.198

Kljub velikim razlikam v prikazanih številkah je postavitev golf igrišč v Sloveniji zaradi
sestave tal lahko bolj problematična kot drugje. Potencialno nevarnost za onesnaženje
okolja predstavlja tudi golf igrišče na Otočcu, saj leži v neposredni bližini reke Krke,
potoka Žerjavin (glej karto 5, str. 115), hkrati pa tudi na dokaj prepustnih in s tem
občutljivih tleh. Ker so lahko golfska igrišča iz okoljevarstvenega vidika precej nevarna za
ljudi in naravo, se v ZDA že pojavljajo novi trendi tako imenovanih »organskih igrišč«, na
katerih ni dovoljena uporaba kemikalij, pač pa samo naravna sredstva, ki ne škodijo ne
uporabnikom igrišč in ne širšemu okolju.

_____________________
198

Sporni okoljski vidiki golf igrišč, www.umanotera.org (8.1.2007).
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12. ANALIZA TURISTIČNEGA PROMETA
V nadaljevanju so predstavljeni statistični podatki o nočitvah v Hotelu Grad Otočec od leta
2003 do leta 2009. Uporabljeni podatki so pridobljeni na spletnem portalu Statističnega
urada Republike Slovenije.

12.1 PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI V MO NOVO MESTO
Pregled podatkov Statističnega urada RS o prenočitvenih zmogljivostih med leti 2003 in
2009 kaže upad prenočitvenih zmogljivosti v Mestni občini Novo mesto. Največji upad je
bil v letu 2007, ko se je iz novomeške občine odcepila občina Šmarješke Toplice, ki je
dotlej predstavljala velik delež nočitvenih kapacitet. V letu 2009 se je število prenočitvenih
kapacitet v občini znova povečalo in skoraj doseglo zmogljivosti iz let 2003, 2004 in 2005.
To povečanje gre pripisati novim kapacitetam, ki jih ponujajo hotel (3 zvezdice), gostinski
nastanitveni objekti in počitniška stanovanja.
Preglednica 6: Prenočitvene zmogljivosti v Hotelu Grad Otočec, PE Otočec in v MO Novo
mesto v izbranih letih 2003 – 2009.
Prenočitvene
Ostale prenočitvene
Prenočitvene
Leto
zmogljivosti v Hotelu
zmogljivosti PE Hoteli
zmogljivosti v MO
Grad Otočec
Otočec
Novo mesto
(št. ležišč, %)
(št. ležišč, %)
(skupaj)
2003
32
3,23
225
22,70
991
2004

32

3,13

342

33,50

1021

2005

32

3,25

342

34,76

984

2006

32

3,51

223

24,48

911

2007

32

6,12

223

42,64

523

2008

32

4,36

383

52,25

733

2009

32

3,36

383

40,23

952

(Vir: SURS, 2010)
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Grafikon 3: Prenočitvene
itvene zmogljivosti v MO Novo mesto med leti 2003 – 2009.
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(Vir: SURS, 2010)

Hotel Grad Otočec
ec predstavlja le okoli 44-odstotni delež vseh prenočitvenih
čitvenih zmogljivosti v
Mestni občini
ini Novo mesto. Večji
Ve delež grajskih prenočitvenih
itvenih zmogljivosti je bil zabeležen
le v letu 2007, ko je potrebno
potr
upoštevati odcepitev Šmarjeških Toplic in s tem upad
pomembnega deleža prenočitvenih
prenoč
kapacitet.
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12.2 NOČITVE
ITVE V PE HOTELI OTOČEC
OTO
Spodnji grafikon
ikon prikazuje število nočitev,
itev, ki ga je v izbranih letih (2003 – 2009) dosegel
Hotel Grad Otočec
ec v primerjavi z ostalimi no
nočitvami
itvami v Kompleksu Otočec
Otoč in v celotni MO
Novo mesto.

Grafikon 4: Zasedenost kapacitet v Hotelu Grad Otočec,
ec, v PE Hoteli Otočec
Oto
in v MO Novo
mesto za izbrano obdobje.
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Leto

(Vir: SURS, 2010)

V MO Novo mesto je po podatkih Statističnega
Statisti nega urada RS leta 2003 prenočevalo
preno
164.846
tujih in domačih gostov.. Iz spodnje preglednice je razvidno, da je takrat v Hotelu Grad
Otočec prenočilo le 3,5 % gostov. Glede na vse nočitve v občini
ini je imel Hotel Grad Otočec
Oto
največji delež nočitev
itev leta 2007, ko je bilo kar dobrih 8 % vseh nočitev
no
v novomeški
občini. V naslednjih
jih dveh letih hotel ni obdržal doseženega odstotka, kar si lahko
razlagamo s tem, da je bil grad v letu 2008 deležen obsežnejšee obnove, po njej pa strategija
hotela teži k nemasovnemu, visokokakovostnemu turizmu.
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Preglednica 7:: Primerjava števila no
nočitev v Hotelu Grad Otočec,
ec, PE Hoteli Oto
Otočec in v MO
Novo mesto, v letih 2003 – 2009.
Leto
Nočitve
itve v
Vse nočitve v
Ostale nočitve v
Hotelu Grad Otočec
Oto
PE Hoteli Otočec
MO Novo mesto
(št. nočitev,
itev, %)
(št. nočitev, %)
2003
5815
3,53
46175
28,01
164846
2004

5167

3,40

38813

25,50

152179

2005

6063

4,05

40916

27,33

149667

2006

5849

3,63

33651

20,90

160975

2007

4409

8,37

36019

68,35

52699

2008

2830

5,74

33205

67,36

49292

2009

2522

4,28

36416

73,88

58796

(Vir: SURS, 2010)

Čee primerjamo delež nočitev znotraj poslovne enote Hoteli Otočec
Otočec lahko ugotovimo, da
nočitve na gradu povprečno
povpreč dosegajo 12,25 % vseh nočitev
itev na Otočcu.
Otoč
Najvišji delež
nočitev, kar 17,38 %, je bil dosežen leta 2006, nakar je sledil padec, ki je dosegel najnižjo
naj
vrednost v letu 2009.
čitev v Hotelu Grad Otočec
Oto
glede na ostale nočitve
čitve v PE Hoteli
Grafikon 5: Število nočitev
Otočec.
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(Vir: SURS, 2010)
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Mesečni podatki o nočitvah
čitvah pokažejo, da je največ
najve nočitev v mesecu
cu juliju in avgustu. To
nam pove, da je največč gostov na gradu preno
prenočilo v času
asu poletnih dopustov in počitnic.
po
Izstopa mesec avgust, ko je največ
najve italijanskih gostov,, saj je takrat pri njih čas letnega
dopusta. Sicer pa mesečni
čni podatki leta 2009 pokažejo nekoliko povečan
povečan obisk še v mesecu
decembru, ko na gradu pripravijo posebne decembrske aranžmaje.

Grafikon 6:: Sezonska razporeditev nočitev
no
v Hotelu Grad Otočec (za
za leto 2006 in 2009).
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(Vir: SURS, 2010)

Kljub netipičnemu sezonskemu
sezonskem razporedu gostov skozi leto pa kažejo podatki za obe
zgoraj primerjani leti najmanj gostov v februarju, marcu in novembru. Med primerjanima
letoma lahko opazimo tudi precejšnjo razliko v številu gostov, kar je lahko zopet posledica
nove strategije gradu, ki teži k nemasovnemu turizmu.
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12.3 STRUKTURA IN POVPREČNA
NA DOBA BIVANJA GOSTOV V
HOTELU GRAD OTO
OTOČEC
Struktura gostov kaže, da so v vseh obravnavanih letih na gradu Otoč
Otočec prevladovali tuji
gosti.

Oto
med leti 2003 - 2009
Grafikon 7: Struktura gostov na gradu Otočec
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(Vir: SURS, 2010)

Preglednica 8:: Struktura gostov v Hotelu Grad Otočec
Oto
v izbranih letih.
Leto
Domači
či gosti
%
Tuji gosti
%

Skupaj

2003

1276

21,95

4539

78,05

5815

2004

1132

21,94

4035

78,09

5167

2005

1001

16,51

5062

83,49

6063

2006

677

11,57

5172

88,43

5849

2007

409

9,28

4000

90,72

4409

2008

436

15,40

2394

84,60

2830

2009

424

16,81

2098

83,19

2522

(Vir: SURS, 2010)
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Med tujci so na prvem mestu gosti iz Italije
Italije, nato sledijo Nemci, Srbi, Hrvati, Avstrijci,
Rusi, Bolgari in Francozi. V manjšem številu (do 45 no
nočitev
itev v letu 2009) so bili na Gradu
G
Otočec
ec v gosteh še Angleži
Angleži, Španci, Nizozemci, Ukrajinci in Belgijci.
Belgijci Posamezni gosti so
prišli še iz Skandinavije, Kana
Kanade, Grčije, Madžarske, Koreje, Avstralije, Turčije
Tur
in Izraela.
V letu 2009 je bilo najve
največ nočitev zabeleženih v poletnih mesecih ter v decembru in
januarju.

Med domačimi
imi gosti so v letu 2009 zabeležili 425 nočitev,
no itev, od tega so bili najbolj obiskani
poletni meseci in mesec december.
Grafikon 8: Število nočitev
čitev v Hotelu Grad Otočec
Oto
v letu 2009.
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Kot že omenjeno, je največ gostov gradu iz Italije in Nemčije, pa tudi Srbije in Avstrije.
Dobrih 36 % tujih gostov prihaja iz sosednjih držav. Skupaj z domačimi
doma
gosti pa
predstavljajo skoraj 56 % vseh obiskov Hotela Grad Oto
Otočec. Od izvenevropskih držav je
bilo v lanskem letu največ gostov iz Rusije in ZDA, sicer pa tuji gosti prihajajo iz vsega
vseg
sveta in skozi vse leto.
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Slovenci na gradu predstavljajo skoraj 20 % delež. V obdobju od leta 2003 do leta 2009 je
bil največji odstotek domačih gostov v letih 2003 in 2004, sledil je triletni upad, v zadnjih
dveh letih pa je ponovno zaznati porast deleža domačih gostov v Hotelu Grad Otočec.
Spodnja preglednica predstavlja število vseh nočitev po državah in povprečno dobo bivanja
v Hotelu Grad Otočec, ki je izračunana le za obdobje 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Preglednica 9: Število gostov, nočitve in povprečna dolžina bivanja po državah za obd. 1.
1. 2009 do 31. 1. 2009.
Država

Število gostov Število nočitev Povp. dolžina
bivanja (št.dni)

Slovenija

328

424

1,3

Avstrija

77

117

1,5

Belgija

13

24

1,8

Bolgarija

48

60

1,3

BIH

6

6

1

Češka

1

2

2

Črna Gora

1

1

1

Danska

10

13

1,3

Estonija

1

1

1

Finska

2

2

1

Francija

38

54

1,4

Grčija

7

14

2

135

206

1,5

Irska

4

4

1

Italija

400

777

1,9

Litva

10

26

2,6

Madžarska

14

14

1

Nemčija

183

305

1,7

Hrvaška
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Nizozemska

29

33

1,1

Norveška

5

8

1,6

Poljska

3

5

1,7

Portugalska

1

1

1

Romunija

17

26

1,5

Srbija

121

213

1,8

Slovaška

15

17

1,1

Španija

19

34

1,8

Švedska

6

6

1

Švica

20

41

2,1

Turčija

4

4

1

Ukrajina

14

35

2,5

Velika Britanija

28

45

1,6

Izrael

3

4

1,3

Japonska

1

1

1

Koreja

3

9

3

Kanada

18

18

1

ZDA

53

65

1,2

Avstralija

4

4

1

1687

2690

1,4

Skupaj

2010

(Vir: SURS, 2010)
Na otoškem gradu se je v letu 2009 povprečna doba bivanja gibala od 1 do 2,6 dni, kar
kaže, da je za Otočec značilna kratka dolžina bivanja. Razlog je predvsem v tem, da so
usmerjeni v organizacijo poslovnih srečanj in seminarjev, ki trajajo največ dva do tri dni.
Poleg tega pa nudijo tudi kratke vikend programe, ki so prav tako v dolžini dveh do treh
dni.
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13. SWOT ANALIZA TURISTIČNEGA STANJA
V swot analizi so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na področju
turizma na Otočcu. S poznavanjem prednosti in slabosti proučevanega območja se lahko v
bodoče izkoristi priložnosti, hkrati pa izogne morebitnim nevarnostim. Analiza je rezultat
mojih lastnih opažanj in razmišljanj.
PREDNOSTI

SLABOSTI

•

ugodno podnebje

•

•

preoblikovanje pokrajine

ugodna geostrateška lega

•

•

slaba komunalna infrastruktura

pestrost in privlačnost naravnega okolja

•

•

premalo investicij v sonaravni

bogata zgodovinska in kulturna
dediščina

•

razvoj turizma
•

možnosti za aktivno preživljanje

vode in kemičnih sredstev na golf

prostega časa v naravi
•
•

visoki okoljski stroški – poraba

igrišču

vzpostavljen sistem kolesarskih in

•

pritiski na okolje

pešpoti

•

okoliški prebivalci ne živijo v

bližina večjih središč in razvitih

duhu turizma

turističnih destinacij – term
•

kulturne prireditve

•

vinorodni okoliš

•

članstvo v združenju Relais&Chateaux
– prepoznavnost v Evropi
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PRILOŽNOSTI
•

vzpostavitev tematskih poti

•

raznolika ponudba in ponudba zunaj
sezone

•
•

NEVARNOSTI
•

onesnaževanje narave z
neupoštevanjem sonaravnih načel

•

dopolnitev ponudbe s konjeniškim

konkurenca bližnjih turističnih
območij

turizmom

•

razvoj masovnega turizma

potenciali za dobro promocijo –

•

neizpolnjevanje pričakovanj

zloženke, spominki, medijska podpora
•

2010

povezovanje lokalnega prebivalstva s

turistov
•

turizmom – turistično društvo, društvo
podeželskih žensk

čas bivanja v turističnih središčih
se krajša

•

negativne posledice v primeru

•

zidaniški turizem

zmanjšanja vloge turistične

•

aktivno povezovanje turističnih

dejavnosti (gospodarsko,

ponudnikov v okolici – Pleterje,

demografsko)

Kostanjevica, Novo mesto
•

razvoj kakovostnega in nemasovnega
turizma

•

ureditev prometne in komunalne
infrastrukture

•

zaščita naravnega okolja z ohranjanjem
biotske raznovrstnosti

•

razvoj novih prenočitvenih kapacitet

•

dobro zasnovana strategija za prihodnje
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14. RAZVOJNI NAČRTI PODJETJA TERME KRKA IN
PREDLAGANE SMERNICE
V podjetju Terme Krka se zavedajo, da se turistični trendi in tržni pogoji neprestano
spreminjajo, trenutno tudi zaradi gospodarske krize, zato je zanje pomembno, da
neprestano sledijo novim trendom in produkte sproti prilagajajo spremembam na
turističnem trgu. Z namenom boljše prepoznavnosti so se v letu 2006 v družbi odločili za
spremembo imena iz »Krka Zdravilišča« v »Krka Terme«. S tem želijo širši domači in tuji
javnosti bolj jasno predstaviti svoje poslanstvo, ki je skrb za zdravje v najširšem pomenu
besede. Z novim imenom pričakujejo, da se bo njihova razpoznavnost še razširila.

Poslovna enota Hoteli Otočec nudi gostom bogato rekreacijsko ponudbo, organizirajo
obiske muzejev, samostanov, zidanic in podobno. V okolici imajo urejene številne
sprehajalne in kolesarske poti, kjer lahko pridejo gostje v neposreden stik z lokalnim
okoljem. Veliko pozornost namenjajo tudi vrhunski kulinarični ponudbi, kjer uporabijo tudi
sestavine znanega lokalnega porekla. Pri načrtovanju naložb in razvoju storitev za dobro
počutje upoštevajo smernice trajnostnega razvoja. Tako v prihodnosti načrtujejo uvedbo
novih programov za hotela v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah. Planirana je posodobitev
hotela Vital v Dolenjskih Toplicah, obnova lesenega bazena v Šmarjeških Toplicah in
nadaljevanje zunanje obnove gradu Otočec.199

Z inovativnimi pristopi pri oblikovanju vedno novih programov družba Terme Krka
uspešno nastopa na konkurenčnem trgu. S široko ponudbo wellness programov v
Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter v Strunjanu, višje kakovostnim turizmom na Otočcu
ter poslovnim turizmom v Hotelu Krka, družba pokrije vse segmente sodobnih turističnih
trendov. Družba ima tudi veliko vlogo in pomen za lokalno okolje, saj s svojo ponudbo in
investicijami posredno in neposredno vpliva na razvoj lokalnega okolja in prebivalstva.

__________________
199
Letno poročilo Terme Krka, 2008.
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15. ZAKLJUČEK
Pričujoče delo obravnava pomembno kulturno znamenitost Dolenjske – grad Otočec, ki je
bil v pisnih virih prvič omenjen sredi 13. stoletja, ko so na njem živeli vitezi z Otoka – de
Werde. Skozi stoletja je bila otoška posest last mnogih plemiških rodovin, ki so ga
uporabljale predvsem v stanovanjske namene, po potrebi pa tudi kot utrdbo pred
sovražnimi napadi.

Glede na cilje, zastavljene na začetku naloge, sem se osredotočila na predstavitev celotnega
zgodovinskega razvoja gradu ter na predstavitev njegove turistične ponudbe in pomena
tako znotraj poslovne enote Hotelov Otočec kot tudi na ravni Mestne občine Novo mesto.

Grajski kompleks s svojo atraktivno stavbno dediščino predstavlja dober turistični
potencial, ki svojim obiskovalcem poleg nočitev nudi različne aranžmaje, kulinarične
pogostitve in poročna slavja, v sodelovanju z ostalimi objekti poslovne enote Hotelov
Otočec pa še bogat kongresni in športno-rekreacijski program. Naravne možnosti Otočca in
okolice so dobro izkoriščene, saj so urejene pešpoti, skike in kolesarske poti. Prav tako je
na Otočcu najsodobnejše golf igrišče, ki je vabljiv turistični dejavnik. Lokacija gradu,
obdana z reko Krko in zelenjem v okolici, pravšnja odmaknjenost od središča mesta in
prometnih povezav nudi gostu miren oddih in sprostitev v naravi. Hkrati pa grad z ostalim
kompleksom Otočec ponuja najsodobnejšo opremo za potrebe poslovno-kongresnega
turizma. Kljub uspešnemu turizmu pa obstajajo določene pomanjkljivosti, predvsem slaba
prometna infrastruktura, kjer ni urejenih kolesarskih stez in pločnikov. Prav tako je slaba
povezava z javnim potniškim prometom, ki bi vsem gostom, ki ne pridejo z lastnim
prevozom, omogočala hiter dostop do središča mesta.

Tudi v prihodnje bo potrebno izkoristiti naravni potencial, ki ga ponuja Otočec, hkrati pa se
bo potrebno zavedati, da le razvoj trajnostnega in sonaravnega turizma pomeni kakovostno
ponudbo tako Otočca kot celotne občine.
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16. CONCLUSION
Present BA dissertation delineates an important cultural heritage of the Dolenjska region,
namely the Otočec castle. In written sources it was first mentioned amid the 13th century
when its tenants were de Werde knights from the Island. Throughout centuries the island
and its surroundings housed several aristocratic families who used the castle mainly as a
building to live in as well as a fortress – the latter only when necessary.

According to the aims set at the beginning of this BA dissertation, my main points of
interest were: historical overview of the castle, its tourist offer and its role inside the
business group of Otočec hotels and the Town Municipality of Novo mesto.

Due to its rich architectural heritage, the castle and its surroundings render great tourist
potential by providing visitors not only with bed but also with various arrangements,
culinary entertainments and wedding ceremonials. In cooperation with other business units
of Otočec hotels it also provides a wide range of congress and sport programmes. The
possibilities nature at Otočec and its surroundings has to offer are well benefited from.
There are many footpaths, skike and biking trails. In addition to these, there is a modern
golf court at Otočec, which is quite tempting to the tourists. As the castle is surrounded by
the Krka river, the woods, and is distant from the city centre and traffic, it enables a guest
to relax in peace. However, thanks to its additional capacities, the castle also provides most
up-to-date equipment for business and congress opportunities. In spite of successful
tourism growth there are several drawbacks, namely: insufficient traffic infrastructure,
since there are neither biking trails nor sidewalks. Moreover, connection with public
transport is poor. Therefore it is impossible to provide guests who do not own their own
vehicle a ride to the city centre.

Natural capacities Otočec has to offer will have to be taken advantage of also in the future.
While at the same time we will have to realize that the key to quality offer of not only
Otočec but also the entire municipality lies in the development of sustainable and conatural tourism.
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