Odstiramo zgodbe brežiških stavb

VČERAJ IN DANES BLAGOVNICE BREŽICE
Svojčas znamenito, sedaj pa že vrsto let opustelo Blagovnico Brežice je 12. septembra
1980 odprlo domače trgovsko podjetje Emona Posavje. V sodobno zasnovanem
objektu s tremi etažami in priročnim parkiriščem je bilo v Posavju na enem mestu
prvikrat mogoče dobiti vse od živil preko oblačil in tehnike do pohištva. Za Ernestom
Sečnom lahko ponovimo, da je bila mogočna trgovska hiša Brežicam v upravičen ponos.
Temu dodajamo, da v njeni zgodbi – od izgradnje in začetkov delovanja do postopnega
zapiranja in brezperspektivnega propadanja – razberemo družbene in gospodarske
procese, ki so v zadnjih desetletjih preobrazili slovensko družbo in samó mesto Brežice.

Pogled na Blagovnico Brežice z južne strani.
Vir: Region: 1963–1983. Novo mesto: Region, 1983.
TRGOVINA IN POTROŠNIŠKA MISELNOST V SOCIALIZMU
Tudi v socialistični Sloveniji oz. Jugoslaviji je industrializaciji, urbanizaciji in rasti
srednjega sloja sledila potrošniška revolucija, pri čemer je elitno potrošnjo začela
zamenjevati množična. V Jugoslaviji se je kupna moč prebivalstva začela krepiti z letom
1968, ko je bil z začetkom uveljavljanja potrošniških kreditov v kratkem času narejen
velik napredek v opremljenosti gospodinjstev z industrijskimi proizvodi trajnejše rabe
(od teh predvsem s televizijskimi, radijskimi in gospodinjskimi aparati). Slovenija je bila
zaradi svoje geografske lege tudi močno odprta za vplive razvitejših držav, zato se je
struktura povpraševanja še hitreje kot v drugih delih države približevala vzorcu
potrošnje na Zahodu, čeprav nikoli v celoti in z veliko upočasnitvijo v kriznih
osemdesetih letih. Posledično je začel v povojnih desetletjih rasti pomen trgovine, za
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katero pa so bile še v šestdesetih letih značilne razdrobljenost, neorganiziranost,
nezadostne skladiščne in prodajalne zmogljivosti, nizka akumulativnost ter
nezainteresiranost za hitrejši razvoj. Razvoj trgovinske dejavnosti sta od sredine
šestdesetih let spodbujevala združevanje panožnih podjetij in rast domače industrijske
proizvodnje blaga široke potrošnje. V strukturi prodaje na drobno se je začel
zmanjševati do takrat izrazito prevladujoči delež živilskih izdelkov na račun povečanja
prodaje trajnih dobrin za široko porabo. Toda rast standarda je še najbolj očitna iz
naraščanja trgovske prodaje osnovnih živil do leta 1980 (v Sloveniji je bila v primerjavi
z letom 1955 prodaja vseh vrst svežega mesa 3,4-krat večja, mleka 7,7-krat večja, prave
kave pa kar 22-krat večja), nakar pa so v naslednjem desetletju začeli občutno upadati
tako realni osebni dohodki kot trgovski promet.
Po letu 1966 so bila ustanovljena številna nova trgovska podjetja, med katerimi so
nekatera zaradi svoje ekonomske moči postala nosilci razvoja trgovine pri nas, med
drugim podjetji Emona in Mercator, ki sta svoj pečat pustili tudi v prostoru Posavja. Po
zahodnih zgledih so se začele odpirati prve samopostrežne trgovine, ki so spodbudile
napredek pri preskrbi prebivalstva predvsem z vse večjo ponudbo konzervirane in
vnaprej pripravljene hrane. V Sloveniji je bila prva samopostrežna prodajalna odprta
leta 1959 na ljubljanskem Bavarskem dvoru, leta 1971 pa jih je po vsej republiki delovalo
že 508. V sedemdesetih letih so začeli graditi tudi nove veleblagovnice, sprva v Ljubljani
in Mariboru. Preporod nakupovalnih navad pri nas je predstavljalo odprtje ljubljanske
veleblagovnice Maximarket na Trgu revolucije (danes Trg republike). Stavba
veleblagovnice, katere investitor je bil Agrokombinat Emona, je posrečeno dopolnila
program novega mestnega in republiškega političnega, gospodarskega, družabnega in
kulturnega vozlišča. Z raznovrstno ponudbo potrošniškega blaga – od prehrambenih
izdelkov do večernih toalet, od bele tehnike do cvetličarne – na enem mestu in s
številnimi za tisti čas naprednimi storitvami za stranke (npr. lastno pekarno) je
Maximarket od svojih začetkov predstavljal najnaprednejšo veleblagovnico v širšem
jugoslovanskem prostoru. Trgovski dejavnosti je postavil nove, višje standarde in postal
predhodnik modernih blagovnic, ki so nato zrasle v številnih slovenskih mestih. Do leta
1985 jih je bilo odprtih že 60, to je 12-krat več kot leta 1960.
»Čeprav je v sedemdesetih letih treba iskati razloge za poslabšanje gospodarskega stanja
in izbruh krize na prelomu desetletja, je bil v vsem povojnem obdobju z vidika
življenjske ravni ravno ta čas za Jugoslavijo (in Slovenijo), najboljši,« kot ugotavlja dr.
Marta Rendla v svoji študiji o življenjski ravni v jugoslovanskem socializmu »Kam ploveš
standard?«. Ugodne gospodarske razmere, v okviru le-teh hitra rast proizvodnje blaga
široke porabe in odprtost državne meje za zasebna potovanja v tujino, so bili poglavitni
dejavniki, ki so spodbudili razmah množične potrošnje v sicer politično »svinčenih« letih.
Ker so osebni dohodki na leto rasli – četudi le malenkostno – hitreje kot cene življenjskih
potrebščin, so mogli jugoslovanski potrošniki v povprečju nabavljati vse več oz. vse bolj
kakovostne dobrine. Na krizo, ki je po naftnem šoku leta 1973 do konca desetletja
zavladala v svetovnem gospodarstvu, je vodstvo države odgovorilo z najemanjem
posojil za pokritje trgovskega primanjkljaja, zaradi česar so domači potrošniki skoraj
celotno desetletje uživali privid naraščajoče blaginje in nemotene rasti. Takšne razmere
so tudi v Sloveniji spodbudile nagel razvoj trgovinske dejavnosti, ki ni obšel niti Brežic
in to ne glede na to, da je bila občina po razvitosti in blaginji prebivalcev kar precej pod
republiškim povprečjem.
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Tako so leta 1980 tudi Brežice dobile sodobno blagovnico, kjer je bilo raznovrstno
blago naprodaj na več tisoč kvadratnih metrih površin. Pred tem je bila najsodobnejša
brežiška trgovina samopostrežni market iz leta 1968 na Cesti 21. maja, današnji Bizeljski
cesti. Ponudbo marketa je v mestu dopolnjevalo več manjših specializiranih trgovin in
seveda mestna tržnica, ki je pred selitvijo na današnje mesto domovala v senci
kostanjevega drevoreda med občinsko stavbo in vodovodnim stolpom. Poleg
navedenih mest trgovanja je bilo še desetletja po drugi svetovni vojni pomemben kraj
poslov in vsakršnih kupčij sejmišče ob starem brežiškem mostu, daleč naokoli znano po
prodaji prašičkov. Četudi je občina Brežice veljala za izrazito agrarno tako po
gospodarski kot prebivalstveni strukturi (32 odstotkov leta 1980), so še na začetku
osemdesetih let potrošniki opažali, da mesto zaostaja pri preskrbi z nekaterimi živili.
Tistim, ki nakupov niso mogli opraviti pred poldnevom, se je dogajalo, da v trgovini ni
bilo več ne kruha ne mesa. Napredek v oskrbi s pekovskimi izdelki je obetala nova
mestna pekarna, ni pa bilo izgledov za izboljšanje založenosti mestne tržnice. Mnogi
okoliški kmetje so namreč tradicionalno nosili pridelke naprodaj v Zagreb, zato ni bilo
nič nenavadnega, če ste na tamkajšnji tržnici kot prodajalce srečali Artičane, Globočane
itd. Duško Maraš, vodja delegacije krajevne skupnosti za občinsko skupščino, je v
pogovoru ob priložnosti obiska uredništva Dolenjskega lista v Brežicah februarja 1980,
med drugim izrazil mnenje, da se domači podjetji, velika kmečka zadruga Agraria
Brežice in trgovsko-gostinsko podjetje Posavje Brežice, premalo trudita za preskrbo
mesta. Zdelo se mu je napačno, da to vprašanje ni nikoli prišlo na dnevni red občinske
skupščine oz. družbenopolitičnih organizacij, a se je obenem nadejal, da bo to vprašanje
z odprtjem blagovnice, ki je takrat že bila živahno gradbišče, rešeno. Izrekel je tudi
misel, vredno sodobnega in ozaveščenega potrošnika: »Nam potrošnikom je vseeno,
kdo ima v rokah trgovino, da je le blago dobro, izbira zadostna in da cena ustreza
kakovosti.«
»TEŽKO PRIČAKOVANA, VELIKO OBETAJOČA«
Od druge polovice sedemdesetih let je trgovino na območju občine Brežice
obvladovalo Trgovsko-gostinsko podjetje Posavje Brežice. Nastalo je leta 1974 z
združitvijo trgovskih podjetij Krka in Ljudska potrošnja, potem ko so pri obeh že dalj
časa ugotavljali, da dve istovrstni delovni organizaciji v tako majhnem kraju
predstavljata čedalje večjo oviro za nadaljnji razvoj trgovske dejavnosti v občini.
Razdrobljenost trgovske mreže je predstavljala vse večjo težavo, saj so se začeli pogoji
poslovanja slabšati, medtem pa so se zaloge blaga podvajale, oboje pa je imelo za
posledico preveliko število zaposlenih in dolžnikov. Združitev trgovskih podjetij naj bi
pripomogla k obvladovanju naštetih težav in pomanjkljivosti lokalne trgovine. Vendar
so v Brežicah kmalu začeli spoznavati, da so jih zaradi večjih investicijskih sposobnosti
v trgovinski dejavnosti druga regijska središča začela dohitevati, celo prehitevati.
Šele vključitev v SOZD Emona Ljubljana leta 1977 je domačemu trgovskemu podjetju,
ki se je od tedaj imenoval Emona Posavje Brežice, omogočila dostop do zadostnih
bančnih virov in s tem investicijo v moderno blagovnico, ki bi brežiško trgovino
postavila v korak s časom. Nič manj ni bil pomemben, v pisnih virih, žal, prezrt,
prispevek zaposlenih v kolektivu. Marija Popijač, ki je bila takrat kot trgovka zaposlena
v brežiškem marketu, se spominja, da so se zaposleni v prid izgradnje blagovnice
prostovoljno odpovedali vsaj dvema regresoma, številni od njih pa so podjetju celo
posodili lastne devizne prihranke v nemških markah. Vodstvo podjetja je glede nove
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trgovske hiše tukajšnjim potrošnikom obetalo večjo založenost in izbiro blaga, pa tudi
boljšo postrežbo strankam in ustreznejše pogoje zaposlenim. Objavljena je bila tudi
napoved, da bo v trgovskem in gostinskem delu blagovnice zaposlenih skupaj 115
delavcev, od tega bi jih kar 80 sprejeli na novo. Delovna organizacija je kader
zagotovila deloma iz lastnih vrst in deloma s šolanjem v brežiški Šoli za prodajalce ter
na srednjih in višjih šolah ekonomske smeri. Da bi poslovanje čimprej brezhibno steklo,
so nekaj kandidatov za delo v blagovnici predhodno poslali na prakso v večje trgovske
hiše, med drugim v znameniti ljubljanski Maximarket. Medtem je 18 kandidatov
obiskovalo šolo za poslovodne delavce pri Šolskem centru v Brežicah. Načrtovan letni
promet v višini več kot 180 milijonov dinarjev v trgovskem delu naj bi z nekaj več kot
desetimi milijoni dinarjev dopolnjeval promet v gostinskem delu.
Investitor blagovnice je izdelavo projekta zaupal projektivnemu biroju Region iz Brežic.
Za vodjo projekta in glavnega projektanta je bil določen diplomirani inženir arhitekture
Janez Cerovšek. Tako odgovorna vloga mu je bila zaupana prvikrat, odkar se je zaposlil
v prvem posavskem projektantskem podjetju. Prav gotovo je bilo mlademu projektantu
v prid, da je z arhitektom Edvardom Ravnikarjem sodeloval pri projektiranju
ljubljanskega Maximarketa (odmev te izkušnje in podobnost med obema projektoma
se mogoče kaže v popolnoma zastekljenem in s tem transparentnem pritličju brežiške
blagovnice). Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je investitor v okviru izgradnje
blagovnice na križišču Ceste 21. maja z mestno obvoznico naprej želel zgraditi gostinski
obrat s približno 300 sedeži v zgornji etaži blagovnice. Ta rešitev je bila vključena v
idejni projekt, vendar je nato investitor zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zmanjšal
program izgradnje tako, da je bil gostinski del (danes Restavracija Štefanič) s kapaciteto
150 sedežev in 450 obrokov kosil umeščen v enoetažni objekt tik ob blagovnici. Pred
zasaditvijo prve lopate je bilo tudi sklenjeno, da bo tehnološka oprema kuhinje tipska,
da pa bo oprema točilnice in restavracije izdelana po izvirnih načrtih, ki so tako kot
načrt celotne stavbe vključevali številne arhitekturno in oblikovno kvalitetne rešitve.
Samo Vojko Cerovšek, sin Janeza Cerovška, s stališča projektanta sodi, da v očetovem
opusu Blagovnica Brežice predstavlja najbolj uspel projekt in pravo »remek delo«, ki je
bilo projektantom, investitorju in mestu upravičeno v ponos. A tudi površni opazovalec
lahko opazi, da stavba blagovnice še danes deluje moderno in da je s svojim izvirnimi
potezami pravo nasprotje do brezdušnosti tipiziranim sodobnim trgovskim objektom.
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Pogled na Blagovnico Brežice iz zraka.
Vir: Region: 1963–1983. Novo mesto: Region, 1983.
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Pogled na ploščad, restavracijo in del južne fasade Blagovnice Brežice.
Vir: Region: 1963–1983. Novo mesto: Region, 1983.
Po zahtevnem projektantskem delu so stekla tudi dela na gradbišču. V začetku leta 1980
je bila objavljena napoved o odprtju novega potrošniškega templja do praznika dela,
vendar je ta končno podobo začel dobivati šele sredi avgusta. Takrat so se v
pričakovanju skorajšnjega odprtja delavci gradbenega podjetja Tehnika iz Ljubljane lotili
tudi urejanja okolice blagovnice. Po poročanju dopisnice Dolenjskega lista Jožice
Teppey so se kupci veselili odprtja blagovnice, saj so na tihem upali, da bo vsaj ob tej
priložnosti založena z vsem blagom, torej tudi z artikli, katerih je zaradi vsesplošne
gospodarske krize (predvsem dolžniške in plačilno bilančne) in odgovarjajočih
protikriznih ukrepov (omejitev deviznega prometa in uvoza blaga za široko potrošnjo)
tedaj v Jugoslaviji močno primanjkovalo. Delavci Tehnike so v začetku septembra
končno zapustili gradbišče nove brežiške blagovnice, še prej pa so okrog sodobnega
trgovskega poslopja z večjim gostinskim delom zasadili zelenice in položili asfalt na
parkirnem prostoru za 152 avtomobilov.
Odprtje blagovnice 12. septembra 1980 je pri udeležencih dogodka, ki je imel vse
značilnosti ljudskega praznika, ustvarilo vtis, da se Brežicam vrača stari sloves in da se
bo mesto spet uveljavilo kot trgovsko središče, katerega pomen bo zopet segal krepko
čez občinske meje. Na stotine kupcev od blizu in daleč je nestrpno čakalo, kdaj se bodo
odprla vrata »težko pričakovane, veliko obetajoče blagovnice« ob glavnem vhodu v
mesto. V Brežicah so ta dogodek zanosno proslavili z igranjem godbe na pihala, z
nastopom pevskega zbora in šolarjev ter peko vola, zbrani pa so z vidnim
zadovoljstvom prisluhnili zlasti napovedim, da jim ne bo več treba po blago v oddaljena
večja trgovska središča. Po registracijskih številkah parkiranih avtomobilov pred
blagovnico je dopisnica Dolenjskega lista Jožica Teppey presodila, da se bo krog kupcev,
ki bodo zahajali v Brežice, poslej razširil tudi na oddaljene hrvaške kraje onstran Sotle.
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Začetna založenost blagovnice je vzbudila dober vtis, kolektiv Emone Posavja pa je
njenim prvim obiskovalcem zagotavljal še pestrejšo izbiro za naprej. Slednje je moralo
biti balzam za ušesa potrošnikov, ki zaradi vse ostrejše gospodarske krize niso mogli po
lastnih željah in potrebah dostopati do vse daljšega seznama potrošniških izdelkov in
gradbenega materiala.
Nova brežiška trgovska hiša s 5.800 kvadratnimi metri prodajnih, gostinskih in
skladiščnih površin v treh etažah je tistega petka dopoldne začela tešiti potrošniške
potrebe obiskovalcev ob blizu in daleč (kar pa ji zaradi gospodarskih razmer v
prihodnjih letih ni docela uspevalo). V kletni etaži je dobila prostor samopostrežna
trgovina, v kateri je bilo mogoče kupiti živila, delikatese, sveže meso in zelenjavo, pa
tudi izdelke iz plastike. Poleg marketa je bila ponudba blagovnice v prvih letih delovanja
zastopana še v desetih trgovinskih oddelkih. V pritlični etaži je bila kupcem na voljo
železnina, posoda, steklo, porcelan, akustika in bela tehnika, drogerija, cvetličarna,
oddelek za potrošniške kredite, menjalnica in informacije. Vse vrste tekstilnega blaga,
otroška, ženska in moška konfekcijo, igrače, perilo, obutev, preproge, športne
potrebščine in pohištvo je bilo naprodaj v nadstropni etaži. V gostinskem delu
blagovnice, umeščenim v pritlični objekt na južni strani stavbe, sta svoje mesto dobila
restavracija in bife. Blagovnica Emona Posavje Brežice, kakor se je uradno imenovala v
prvem obdobju delovanja, je za občino Brežice predstavljala najpomembnejšo
pridobitev v letu 1980. V kratkem obdobju delovanja je blagovnica bistveno
pripomogla k izboljšanju in posodobitvi preskrbe v občini, obenem pa je začela rezati
kruh 78 zaposlenim v trgovskem in 25 v gostinskem delu.
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Načrtovana razporeditev prostorov in trgovskega blaga v kletni etaži Blagovnice Brežice.
Vir: Arhiv projektivnega biroja Region Brežice. Projekt 910/A-78, Blagovnica Brežice.
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Načrtovana razporeditev prostorov in trgovskega blaga v pritlični etaži Blagovnice Brežice.
Vir: Arhiv projektivnega biroja Region Brežice. Projekt 910/A-78, Blagovnica Brežice.
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Načrtovana razporeditev prostorov in trgovskega blaga v nadstropni etaži Blagovnice Brežice.
Vir: Arhiv projektivnega biroja Region Brežice. Projekt 910/A-78, Blagovnica Brežice.
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Restavracija pri Blagovnici Brežice.
Vir: Emona Posavje Brežice: 30 let., Brežice: Emona Posavje, 1981.
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Pogled na Blagovnico Brežice s severne strani.
Vir: Emona Posavje Brežice: 30 let. Brežice: Emona Posavje, 1981.

Samopostrežni market v Blagovnici Brežice.
Vir: Emona Posavje Brežice: 30 let. Brežice. Emona Posavje, 1981.
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Oddelek železnine in bele tehnike v Blagovnici Brežice.
Vir: Emona Posavje Brežice: 30 let. Brežice: Emona Posavje, 1981.

Zanimiva je primerjava Blagovnice Brežice z le dober mesec dni kasneje odprtim krškim
nakupovalnim centrom, umeščenim ob glavno mestno vpadnico na južnem obrobju
mesta. Njegovo gradnjo na takrat še večidel nepozidanem predelu ob vznožju
leskovških gričev so spremljale želje, da bo močno pripomogel k popestritvi trgovske
ponudbe v občini Krško, ki je bila toliko večja zaradi rastočih težav v oskrbi prebivalstva.
Ambicioznost projekta se kaže tako v površini – 7.000 kvadratnih metrov površin, od
tega je zgolj prodajalnih bilo 5.500 kvadratnih metrov – kakor tudi v programu objekta,
ki je že v izhodišču obsegal prostore banke (brežiški blagovnici so jih prizidali naknadno
na severni strani) in poleg restavracije tudi bistro. Za nameček je imela nova krška
trgovska hiša kot ena izmed redkih trgovin pri nas v svojem sklopu tudi vrtec in še
diskont, ki je bil kot precejšna novost prvi v Posavju in edini med Ljubljano in Zagrebom
(diskont kot vmesna oblika med prodajo na drobno in na debelo, pri čemer so vse vrste
blaga dnevne potrošnje bile potrošniku, ki jih je kupil v večjih predpakiranih količinah,
pripeljane do avtomobila). Krško trgovsko podjetje Preskrba, ki se je leta 1976 kot
delovna organizacija vključila v SOZD Mercator-Ljubljana, je v tem primeru prekosilo
brežiškega rivala in mu predvsem z dobro založenostjo tudi v kriznih obdobjih
pomanjkanja potrošniškega blaga odtegovala kupce iz širšega zaledja in celo iz samih
Brežic.
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POT NAVZDOL
Prihod Poslovnega sistema Mercator d. d. v Brežice ob izteku drugega tisočletja je imel
različne posledice za najznamenitejši mestni trgovini: medtem ko je marketu na Bizeljski
cesti prinesel preporod, je za blagovnico predstavljal začetek konca. Prvi slovenski
trgovec je namreč sodeloval pri temeljiti prenovi priljubljenega marketa v letu 1999, a
je s sočasno odločitvijo, da kupi največjo brežiško družbo Posavje trgovina d. d. in
vzpostavi hipermarket v takrat že uveljavljenem nakupovalnem središču Intermarket v
Črncu pri Brežicah, zapečatil usodo blagovnice. V Brežicah se je tako začel proces, ki se
je v večjih mestih odvijal že od uvedbe tržne ekonomije v letu 1991, ko so na obrobju
sprva naših največjih mest zaradi lažje prometne dostopnosti ter zadostnega in cenovno
ugodnega gradbenega prostora, začeli vznikati veliki nakupovalni centri kot znamenja
razvitega tržnega gospodarstva in rastoče kupne moči prebivalstva. Pred tem so, kot nas
v zgodovini nakupovalnih centrov pouči Tomaž Martinek, na Slovenskem obstajali le
supermarketi in veleblagovnice na čelu z ljubljanskim Maximarketom, ki je ostalim
trgovinam pri nas postavljal (po večini nedosegljive) standarde.
Družba Mercator Dolenjska d. d. je s prevzemom vseh 34 trgovin, programov in
zaposlenih skupaj z upravo in režijo podjetja Posavje trgovina d. d. junija 2000, z
odprtjem hipermarketa avgusta istega leta ter s priključitvijo dveh prodajaln Jestvine v
Slovenski vasi in Dobovi, postala največje trgovsko podjetje v posavski in širši dolenjski
regiji, s povečanim čistim prihodkom za okoli 60 odstotkov in 35-odstotnim tržnim
deležem v obeh regijah. Vendar je vzporedno z napovedjo o tisočih kvadratnih metrih
novih prodajaln ter posodobitvijo obstoječih trgovskih površin Mercator nakazal, da se
bo začel umikati iz brežiškega mestnega jedra in se lotil zapiranja tamkajšnjih malih
prodajaln. Ivan Novoselič, zadnji direktor Posavja, ki je po Mercatorjevem prevzemu
podjetja v vodstveni hierarhiji najboljšega soseda zasedel mesto vodje regijskega
maloprodajnega območja, je tedaj pojasnjeval, da središče Brežic zaradi tega ne bi smelo
biti osiromašeno, a tudi opozoril, da umestitev novih vsebin onemogočajo nedokončani
postopki denacionalizacije.
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Blagovnica Brežice je bila mnogo let po odprtju ponos mesta in simbol napredka ter s
svojo ponudbo poznana daleč naokoli.
Vir: Zbirka razglednic Knjižnice Brežice. Brežice, Turistkomerc Zagreb, 1983.

Novi lastnik je maloprodajni mreži družbe Posavje, ki so ga njegovi delničarji prodali
Mercatorju, po spoznanju, da niso zmožni konkurirati velikim trgovskim družbam in
izvajati zahtevanih dragih investicij, napovedal globoke in neizbežne spremembe, ki so
prizadele številne zaposlene ter v končni posledici spremenile podobo in utrip mestnega
središča. Prvo gibalo sprememb je bila odločitev, da se Mercatorjev hipermarket vseli v
brežiško trgovsko središče, ki je zraslo v nekdanji tovarni prikolic novomeške Adrie v
predmestnem Črncu. Od avgusta 2000 je v sklopu novega centra Intermarket 2.400
kvadratnih metrov oziroma slabo tretjino prostora zasedel sedmi Mercatorjev
hipermarket v Sloveniji. Sočasno z gradnjo hipermarketa je Mercator izvajal
prestrukturiranje brežiške trgovine z zaprtjem tukajšnjega grosističnega skladišča,
preselitvijo oskrbe v Novo mesto in vzpostavitvijo posavskega maloprodajnega
območja s središčem v Krškem. Vzporedno je tekel proces dezinvestiranja (kot zadnja
Mercatorjeva živilska prodajalna v starem delu mesta je vrata zaprl diskont pri cerkvi
sv. Roka), oddaje trgovin v najem in vračila denacionalizacijskim upravičencem (v
središču Brežic je bilo tedaj vsaj šest trgovin v takšnem postopku).
Mercator, ki ga je v tistih letih vodil Zoran Janković in se je ob radodarnih kreditih
državnih bank agresivno širil tako doma kot na tujem, se je odločil v Brežicah odpreti
hipermarket z računico, da bodo njegove blagajne polnili predvsem hrvaški kupci. V
obmejnih Brežicah je v devetdesetih letih z delovanjem prenehala cela vrsta industrijskih
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obratov, so se pa zato močneje razvile storitvene dejavnosti, predvsem trgovina in tudi
gostinstvo. Odpuščeni tovarniški delavci so se pogosto prekvalificirali v trgovce, toda s
spremembami na eni in drugi strani slovensko-hrvaške meje je bilo tudi za njih vse manj
služb. Na začetku tretjega tisočletja so se že začela množiti znamenja, da so minili časi,
ko so brežiške ulice in trgovske centre na obrobju mesta preplavljali hrvaški kupci,
katerim so Brežice, kot je to zapisal Delov lokalni dopisnik Vlado Podgoršek,
predstavljale »nakupovalno Meko«. Na brežiško trgovino so poleg kopneče kupne moči
naših južnih sosedov vplivala trgovska središča, ki so tako rekoč čez noč zrasla v Zagrebu
in v katerih so trgovci domačemu potrošniku ponudili enake ali celo nižje cene za
posamezne artikle kot slovenske trgovine ob meji. Navedeno je povzročilo, da se je
število hrvaških kupcev v slovenskih trgovinah leta 2000 v primerjavi z letom 1995 kar
prepolovilo.
Navedene okoliščine so brežiško trgovino pripeljale v krizo, za katero so najvišjo ceno
plačali manjši trgovci in Blagovnica Brežice, a najočitneje mestno središče, ki je izgubilo
do tedaj prevladujoči trgovski značaj in utrip, katerega danes zgolj delno nadomeščata
gostinska in poslovna dejavnost. Manjše trgovine, zgoščene ob glavni brežiški ulici, so
začele ena za drugo zapirati vrata, k čemur je poleg sorazmerno skromne kupne moči
občanov in usihanja števila hrvaških kupcev pomembno, če ne kar odločilno, prispevalo
množenje možnosti za izvedbo nakupa v prometno enostavno dostopnih trgovinah na
robu mesta ali ob njegovih vpadnicah. Opisan proces je pospeševala občinska oblast, ki
je s spremembami občinskega ureditvenega načrta omogočila prihod novih trgovskih
družb v mesto, utemeljujoč ta korak z argumentom, da je konkurenca dobrodošla za
potrošnike in prinaša nove zaposlitve. Nezavidljivo prihodnost brežiške trgovine je v
letu 2003 v primerjavi z letom poprej napovedovala prepolovitev dobičkov in
dvainpolkratno povečanje izgub domačih trgovcev, ki so zato vse pogosteje končali v
stečaju. V takšnih razmerah je postajala vse bolj vprašljiva nadaljnja usoda blagovnice,
ki je sicer na dobri lokaciji samevala brez kupcev. Obete, da bi Mercator v Brežicah tudi
v prihodnosti imel dve večji trgovini, je zmanjševala napoved prihoda tujih trgovskih
velikanov Spara in Lidla, ki sta v prvih letih novega tisočletja izrazila željo po gradnji
svojih prodajaln v bližini blagovnice.
Leta 2004 so se nad Blagovnico Brežice začeli zbirati temni oblaki. Tega leta ji je promet
prvič padel do te mere, da je prenehala biti rentabilna. Posledično je njen lastnik,
Mercator Dolenjska d. d., začel krčiti ponudbo in prodajalne prostore z razprodajo in
prerazporejanjem oddelkov po drugih trgovinah v svojem sistemu. Srednjo ali pritlično
etažo s tehničnim blagom, kozmetiko in cvetličarno so izpraznili že pred začetkom
poletja, zgornjo etažo v mesecu juniju, v začetku septembra pa se je od blagovnice
poslovila tudi trgovina Modiana. Večina njenih trgovk je odšla na Zavod za
zaposlovanje, le nekaterim so v Mercatorju našli prezaposlitev v Sevnici ali celo v
Trebnjem. Tudi v tem primeru se je pokazala neuspešnost pozivov sindikata vodstvu
Mercatorja, da bi zaposlene v Blagovnici vsaj obvestili o načrtovanih kadrovskih
spremembah. »Prav žalostno je gledati te velike prodajne površine, kjer na nekdanjo
živahno dejavnost v srednji etaži spominjajo le še ob steno odrinjene prazne police,« je
septembra 2004 novinarju Dnevnika Ernestu Sečnu stanje blagovnice opisala sindikalna
zaupnica in članica Mercatorjevega sveta delavcev Jožica Bratanič. Še poleti naj bi
Mercator preigraval več idej od umestitve hotela v objekt do vzpostavitve sistema
manjših trgovin v eni etaži. Vendar so bili dnevi blagovnice vse bolj šteti zaradi upada
števila kupcev, katere so opusteli prostori dodatno odvračali od obiska.
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Na pragu jeseni 2004 je Mercator sporočil, da bodo še istega leta pristopili k popolni
prenovi Blagovnice Brežice. Poglobljene tržne analize so namreč pritrdile očitnemu
dejstvu, da ima blagovnica lokacijo, ki je najboljša v tem delu mesta, poleg tega pa je
propadel predhoden poskus prodaje objekta, saj kupcev preprosto ni bilo. Vodstvo
slovenskega veletrgovca je tedaj napovedovalo, da bo prenovljena blagovnica
potrošnikom ponujala zaokroženo ponudbo različnega blaga v prijetnem in
prenovljenem nakupovalnem okolju. Pol leta kasneje, februarja 2005, je blagovnica, ki
je nekoč slovela kot največja, najlepša in najbolje založena brežiška trgovina, že
spominjala na hišo strahov. Široko ponudbo blagovnice, ki je bila že od prejšnje jeseni
skrčena na oddelek z živili v kletni etaži in trgovino z obutvijo v etaži višje, so posebej
pogrešali tisti stanovalci mestnega središča, ki niso premogli lastnega prevoznega
sredstva, saj je bil nakupovalni center Intermarket v njihovem primeru postavljen
predaleč.
Nedorečenosti glede prihodnosti Blagovnice in možnosti prerazporeditev preostanka
njenih zaposlenih znotraj Mercatorjevega sistema, predvsem pa strahu pred grozečimi
tehnološkimi viški, kakor so delodajalci brezčutno poimenovali odvečne zaposlene, je
bilo konec leta 2006, ko je lastnik dokončno izpraznil stavbo. Zatem so v njej v letih
2009–2012 trenirali člani atletskega kluba Brežice, nato pa je, popolnoma izpraznjena,
začela vidno propadati in se skupaj z zapuščeno okolico preobrazila v osrednjo mestno
sramoto. Poznavalci razmer so tedaj ugotavljali, da je Mercator sam uničil uveljavljeno
trgovsko hišo na najboljši lokaciji v Brežicah, ko se je nekaj let prej na odmaknjenem
obrobju mesta odločil odpreti sodoben hipermarket, ki pa je bil resnici na ljubo bolj
usklajen z zahtevami in željami sodobnega potrošnika, ki izbere tistega trgovca, ki mu
ponudi več in bolje. Sicer pa dokaz, da usoda brežiške blagovnice ni izjema, temveč
posledica strukturnih sprememb v trgovski dejavnosti na eni strani in strategije lastnika
na drugi, najdemo že v soseščini. Nekdanji Mercatorjev center na Cikavi pri Novem
mestu je bil ob odprtju leta 1999 eden prvih večjih nakupovalnih centrov na
Dolenjskem. Mercator je center zaprl leta 2013 oz. eno leto po odprtju večjega in
sodobnejšega nakupovalnega središča v Bršljinu na drugem koncu mesta, objekt pa
prepustil propadanju, ki traja še danes.
V ŽALOSTNEM STANJU
Mercator se je v primeru Blagovnice Brežice izkazal kot slab gospodar in skrbnik svojega
premoženja, ki ne prevzema dolžne odgovornosti za stanje propadajočega objekta in
njegove neugledne okolice v zelo izpostavljenem delu mesta. Sedanja (v letu 2021)
situacija spominja na gordijski vozel; območje blagovnice ima tri lastnike (gostinec,
izvajalec zdravstvene dejavnosti in Mercator), ki se ne uspejo dogovoriti o prihodnosti
blagovnice. V Mercatorju naj bi sicer bili v fazi usklajevanja idejne zasnove novega
trgovskega objekta na lokaciji blagovnice. Če bo sprejeta odločitev za izgradnjo novega
trgovskega objekta, bo po zadnjih pojasnilih Mercatorja njihova nepremičnina prek
razpisa prodana izbranemu investitorju, ki bo nato zgradil nov objekt, v katerem bo
delovala Mercatorjeva prodajalna. Stavba blagovnice, ki predstavlja kvaliteten
primerek moderne arhitekture in oblikovanja, a ne uživa spomeniškega varstva, bo v
tem primeru naprej živela le še v spominih in na fotografijah. Na Občini Brežice vztrajno
zatrjujejo, da nimajo vzvodov doseči spremembe na bolje in stavbi z okolico vdihniti
novo življenje. V zadnjem času je občinska oblast pristala, da blagovnica dobi dozdevni
nadomestek v neposredni bližini, ki pa to vendarle ni, saj je italijanski nizkocenovni
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trgovec zgradil živilsko trgovino, ne pa nakupovalnega centra z raznovrstno ponudbo
na enem mestu. Te prednosti je prebivalcem in obiskovalcem mesta prva ponudila
blagovnica, kar je njen pomemben prispevek k razvoju Brežic in širšega območja, ki ga
ne more izničiti niti sedanje žalostno stanje in negotova prihodnost objekta.

Čiščenje in urejanje okolice Blagovnice Brežice 14. aprila 2018
v organizaciji Turističnega društva Zakot Bukošek Trnje.
Vir: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dno-dru%C5%A1tvo-ZakotBuko%C5%A1ek-Trnje-199341747089936/.

Avtor: dr. Dejan Pacek, bibliotekar
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