Tapetništvo Radovljica
Tapetništvo (v starem delu mesta)
Gotovo število uslužbencev iz tovarne Elan Begunje se je leta 1954 odločilo, da v
Radovljici ustanovijo podjetje »Tapetništvo-sedlarstvo Radovljica«. Po registraciji
podjetja v starem delu mesta (Linhartov trg 3, Vidicev dvorec) najeli prostore za
delavnico.
Prvi direktor je bil Martin Korošec, drugi Franc Novosel in tretji Valentin Križnar.
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016)

Glas Gorenjske, 25. 12. 1954
Op.: Mestni trg 3 – Vidičeva hiša

Glas Gorenjske, 29. 4. in 29. 11. 1957

Z dobrim poslovanjem in povečanjem proizvodnje, naročil ter predvsem števila
delavcev, je postala delavnica veliko premajhna. Zato so se preselili v večje prostore
– v stavbo graščine. V graščini je bilo zaposlenih že 55 članov kolektiva.
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016)

Tapetništvo v Vidičevi hiši, ok. 1960
Vir: foto Cene Avguštin

Po načrtih arhitekta Marjana Gašperšiča preurejen prostor v starejšem delu sicer
baročne graščine, kjer je prej gostovalo tapetništvo, je tudi sam na sebi zanimiv in
vreden ogleda. / M. Avguštin.
Vir: Glas, 24. 5. 1969

Novo urejena dvorana radovljiške graščine – prej prostori Tapetništva
Vir: Glas, 4. 6. 1969

☼☼☼☼
Gradnja (in politična prepoved) nove stavbe v Predtrgu
Kasneje (konec petdesetih let) tudi prostori v graščini postajajo premajhni. Zaradi
dobrega finančnega stanja se odločijo za gradnjo lastne stavbe. Takrat so imeli
podobne težave s prostori tudi v »Mestnem ključavničarstvu Radovljica«.
Sklenejo, da skupaj (»Tapetništvo-sedlarstvo Radovljica« in »Mestno
ključavničarstvo Radovljica«) odkupijo staro gostilno Hiršman, skupaj z
gospodarskimi poslopji in vrtom.
Načrtovali so skupno upravno stavbo in dve ločeni hali. »Tapetništvo-sedlarstvo« je v
novih prostorih kar dobro poslovalo, »Mestno ključavničarstvo« pa ni bilo kos novim
načrtom, zato so se morali preseliti v Novo vas pri Radovljici.
»Tapetništvo-sedlarstvo« obeh hal ni potrebovalo in tudi velikemu finančnemu
zalogaju kmalu niso bili kos. Takrat se je širila tudi tovarna pletenin »Almira«, ki je
potrebovala večje prostore za proizvodnjo in upravno stavbo. Na občini so politično
odločili in so prostore »Tapetništva-sedlarstva« namenili »Almiri«.
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016)

Delavci SGP Gorenjc iz Radovljice ob Ljubljanski cesti nadaljujejo v jeseni začeto
gradnjo objekta, kjer bosta končno dobili primerne prostore obrtni podjetji Tapetništvo
in Ključavničarstvo.
Vir: Glas, 23. 3. 1963

V Radovljici je zrasel takle objekt, ki ga nameravata zasesti obrni podjetji
»Tapetništvo-sedlarstvo« in »Ključavničarstvo«. V tem delu stavbe je prostora za
številne pisarne, ki pa jih podjetji najbrž ne bosta potrebovali toliko.
Vir: Glas, 18. 4. 1964

Dve radovljiški obrtni podjetji, Tapetništvo in Ključavničarstvo, sta zgradili nove
upravne in proizvodnje prostore. V novih objektih je toliko prostora, da ga bodo lahko
odstopili tudi nekaterim drugim podjetjem. Upajo, da bo gradnja zaključena še to
zimo, z delom v novih prostorih pa nameravajo pričeti že v prihodnjih dneh.
Vir: Glas, 12. 12. 1964

Streha na strehi. Svojevrstna radovljiška zanimivost je dvojna streha na novem
obratu Almire. Prvotna streha, pokrita s pločevino, je puščala vodo, zato je gradbeno
podjetje Gorenjc lani jeseni napravilo čez drugo, ki je boljša. Menda jih je druga
streha veljala 5 milijonov S din. Pa kaj zato, pravijo ljudje, ena streha je za Almiro,
druga pa za Tapetništvo Radovljica, ki še gostuje v eni hali. Zakaj ne bi imelo vsako
podjetje svoje strehe nad glavo, kajne? Pravijo pa, da je ta druga streha koristna tudi
še zaradi toplotne izolacije. / Foto: Perdan.
Vir: Glas, 25. 2. 1967

☼☼☼☼
Tapetništvo v Novakovi hiši
»Tapetništvo-sedlarstvo« je v zameno dobilo prostore »Almire« v Novakovi hiši, na
Gorenjski cesti. Tu so bili prostori veliko manjši in sčasoma so postali pretesni.
»Tapetniki« so se zopet odločili, da zgradijo novo tovarno (kasneje je bil v tej stavbi
Železnina Radovljica ali Merkur Radovljica).
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016)

Prostori v Novakovi hiši
Vir: Bilten »25 let Almire«
Op.: Na vrhu stavbe se še vidi svetlobni napis »Almira«!

Oglas Tapetništva Radovljica
Vir: Glas, 30. 4. 1969

Gradnja nove stavbe Tapetništva
Vir: arhiv družine Potočnik

V vsem obdobju so zelo dobro podjetje vodili omenjeni trije direktorji. Kasneje so
zaradi finančnih težav, ki so bile posledice slabega vodenja, morali »tapetniki«
zapustiti prostore na Gorenjski cesti in se preseliti v Zapuže.
Vir: Napisal Adi Fink (december 2016)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
V prvi objavi poskusa zgodovine podjetja »Tapetništvo-sedlarstvo Radovljica« smo
naredili veliko napak. Za dopolnjeni tekst, ki je objavljen na teh straneh, se iskreno
zahvaljujemo g. Adiju Finku, ki nam je pri svojih 91 letih »na roke« napisal osnovne
podatke o podjetju, v katerem je delala tudi njegova žena.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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