Zgodovina Murke Lesce
Trgovsko podjetje Lesce

Oglas Trgovskega podjetja
Gorenjski glas, 27. 4. 1952
Pohištvo dostavimo brezplačno na dom! / Uspešno poslovanje Trgovskega
podjetja Lesce. Šele 1. julija lanskega leta je bilo ustanovljeno »Trgovsko podjetje
Lesce«, vendar je do danes doseglo že take uspehe, da bi mu lahko zavidalo že
marsikatero drugo trgovsko podjetje.
Pred reorganizacijo trgovske mreže, so še bili v okviru osrednjega podjetja v Lescah
in niso mogli pokazati toliko lastne iniciative kot to lahko store danes, ko je v tem
oziru popolnoma drugače …
Z boljšo in kakovostnejšo nabavo blaga iz najrazličnejših krajev Slovenije, so uspeli v
veliki meri povečati blagovni promet.

Pogled na eno izmed izložbenih oken, kjer je razstavljeno najrazličnejše blago.
Kaj privlači toliko kupcev? – V prvi vrsti konkurenčno nizke cene, vljudna in solidna
postrežba. Saj drugače sploh ne bi mogli izpolniti lanskoletnega družbenega plana in
ga celo preseči za 32.7%.
Kaj pa lahko potrošnik kupi v Trgovskem podjetju v Lescah? – Raznovrstno
špecerijsko in manufakturno blago. In ne samo to! Podjetje se peča tudi s prodajo
pohištva (kuhinjske oprave, spalnice, divane in vso posteljno opremo. Kar je
najvažneje in za kupce najmikavneje, pa je brezplačen prevoz pohištva na kupčev
dom, čeprav je njegovo stanovanje še tako daleč. To lahko store, ker imajo lasten
tovorni avtomobil. Kako se prileže kupcu, ki mora za pohištvo že tako in tako odšteti
lepe denarce, da mu ni treba še posebej plačati prevoza, ki tudi precej stane.

Podjetje ima na razpolago raznovrstno kuhinjsko in sobno pohištvo.
Razen tega lahko kupite v omenjenem podjetju še cement, premog in drva, bencin in
prav vse naftne derivate. Podjetje ima celo lastno bencinsko črpalko.
Skratka, ni je stvari, da je v trgovini Trgovskega podjetja Lesce ne bi mogli kupiti.
Podjetje posluje na solidnih gospodarskih temeljih ter izpolnjuje vse svoje obveznosti
do skupnosti.
Tudi v prihodnje se delovni kolektiv Trgovskega podjetja Lesce priporoča svojim
cenjenim odjemalcem s pestro izbiro najrazličnejšega potrošnega blaga in z nadvse
solidno in vljudno postrežbo.
Vir: Glas Gorenjske, 19. 3. 1955

Stavba »Trgovskega podjetja Lesce«, ok. 1950
Vir: DAR (detajl)
Op.: Pred vojno je bilo tu Trgovsko podjetje Jeglič.

Oglas Trgovskega podjetja Lesce
Glas Gorenjske, 1. 11. 1955

Glas Gorenjske, 1. 1. 1956

Oglas Trgovskega podjetja Izbira Lesce
Glas Gorenjske, 29. 4. 1957

Glas Gorenjske, 29. 7. 1957
Op.: Leta 1957 se med trgovskimi podjetji v Lescah omenjata TP Lesce in Izbira.
☼☼☼☼

Murka Lesce
6 let Murke Lesce. Še slaba dva meseca in majhen kolektiv velikega trgovskega
podjetja »Murka« Lesce po proslavljal 6. obletnico velikih uspehov. »Murka«, ki je
začela poslovati kot samostojno podjetje (takrat z imenom Trgovsko podjetje Lesce),
je bila ustanovljena 1. julija 1954. Iz skromnih začetkov pa je do danes dosegla že
tolikšne uspehe, da bi jih »Murki« lahko zavidalo še marsikatero drugo trgovsko
podjetje.

V zadnjem času je za potrošnike že samo urejeno pročelje »Murke« mikavno
Medtem ko je imelo nekdanje trgovsko podjetje Lesce sprva le majčkeno in
neurejeno prodajalno bolj ali manj špecerijskega značaja, ima današnja »Murka« še
5 oddelkov: špecerijski, manufakturni, prodajo pohištva, kuriva in železnine. Razen
tega pa ima še dve poslovalnici, in sicer špecerijsko ter poslovalnico s sadjem in
zelenjavo. »Murka« v tako velikem obsegu dobro leto in si je zato uredila že skoraj
večino vseh prodajnih prostorov; preostale pa bodo preuredili najkasneje v
prihodnjem letu.
Leta 1965 je delovni kolektiv štel 15 članov in imel letni promet v višini 90 milijonov
dinarjev. Lani pa je bil promet kar trikrat večji, medtem ko se je delovni kolektiv
povečal le za 5 članov.
Pohištvo »Murka« dostavlja na dom brezplačno.
Ko smo že na kratko opisali zgodovino »Murke«, prav gotovo vsakega bralca, še bolj
pa potrošnika zanima, s čim mu »Murka« lahko postreže. Najkrajši odgovor bi bil: z
vsem!
Odgovor ni pretiran, saj potrošnik v »Murki« Lesce kupi v špeceriji raznovrstno
špecerijsko blago; v manufakturnem oddelku tekstil, tkanine, konfekcijo in drugo
blago; v oddelku kurivo premog in drva; v železnini kolesa, mopede, hladilnike, pralne
stroje, radijske sprejemnike, šivalne stroje itd. In končno ostane še prodaja pohištva
(stanovanjske opreme), ki ga ima »Murka« vedno na zalogi od najbolj priznanih
proizvajalcev iz Dutovelj, Nove Gorice, Divače, Škofje Loke, Maribora in drugod.

Posebnost »Murke« pa je še ta, da pohištvo, in po želji tudi ostalo blago, brezplačno
dostavlja na dom. To seveda ne velja le za bližnjo okolico Lesc, temveč za potrošnike
vse Gorenjske in po potrebi tudi izven njenih meja.
Skratka, potrošnik je lahko z najrazličnejšim blagom hitro in solidno postrežen v
trgovskem podjetju »Murka« Lesce. Razen tega pa so številni artikli tudi cenejši kot v
ostalih trgovskih podjetjih, saj ima »Murka« zagotovljeno neposredno dobavo iz
industrijskih podjetij. In ker so bili potrošniki s podjetjem doslej zadovoljni, se delovni
kolektiv »Murke« potrošnikom priporoča tudi v naprej. Cenjenim odjemalcem bodo
vedno lahko postregli s pestro izbiro najrazličnejšega blaga.
Vir: Glas Gorenjske, 7. 5. 1960

Trgovsko podjetje »Murka« ima sicer precej velika skladišča za pohištvo, primanjkuje
pa jim razstavnega prostora, kjer bi pohištvo lahko lepo razstavili. »Murka« je sedaj
soinvestitor pri gradnji trgovske in poslovne zgradbe v Radovljici, kjer bo lahko
uredila okoli 200 kvadratnih metrov razstavnega prostora.
Vir: Glas, 21. 3. 1962

Trgovsko podjetje »Murka« Lesce je v ponedeljek odprla novo prodajalno z
elektrotehničnim materialom in gospodinjskimi potrebščinami. Lokal so pridobili na ta
način, da so adaptirali skladišče trgovskega podjetja v Lescah.
Vir: Glas, 25. 9. 1963
☼☼☼☼
Murka – Špecerija (pri Prešernu)

Mura – špecerija, 1965

Vir: arhiv Šarika Kovač
Op.: Stara Prešernova hiša!

Mura – špecerija, 1965
Vir: arhiv Šarika Kovač
Op.: Tončka Golob, Fani Valant in Šarika Kovač.
☼☼☼☼

Nova trgovina v Lescah. Preteklo soboto je Murka odprla v Lescah novo,
adaptirano poslovalnico za sadje in zelenjavo, alkoholne in brezalkoholne pijače,
mlečne proizvode in krmila. Stroški adaptacije znašajo okrog 4 milijone starih dinarjev
(z notranjo opremo vred).
Z novo pekarijo in poslovalnico za sadje in zelenjavo je Lesce veliko pridobilo na
privlačnosti in poslovnem pomenu. / Jože Vidic.
Vir: Glas, 11. 6. 1966

Trgovsko podjetje Murka v Lescah je uredilo v Lescah bife za svoje goste. Pred ali po
nakupovanju je tu prostor za kratek počitek ali poživilo. To je prvi primer pri nas, da
trgovsko podjetje na tak način skrbi za svoje stranke, ne pa, da jih odpravi z
»Nimamo!« Primer, ki bi ga v različnih inačicah kazalo posnemati! / Foto: Perdan.
Vir: Glas, 20. 8. 1966
☼☼☼☼

Murka – poslovalnice v Lescah, 1966
Vir: Telefonski imenik
☼☼☼☼
Novo gostišče ob glavni cesti. Delavci podjetja Gradis so pred dnevi začeli z izkopi
za vodovod in elektriko na mestu, kjer se odcepita cesti na Bled in Jesenice pri
Lescah. Tu bodo namreč v kratkem začeli graditi nov gostinski objekt, ki bo zelo
privlačen za domače in tuje turiste. Objekt bosta gradila Turistično društvo Lesce in
trgovsko podjetje Murka iz Lesc.
Vir: Glas, 7. 6. 1967

Turistično društvo v Lescah bo 20. julija odprlo pri odcepu ceste na Bled v Lescah
novo turistično poslovalnico, v kateri bo recepcija in okrepčevalnica. Za gradnjo,
ureditev ceste oziroma priključkov in parkirnega prostora bo društvo porabilo 20
milijonov starih dinarjev. Poslovalnico dela podjetje Gradis z Jesenic. / Foto: Franc
Perdan.
Vir: Glas, 1. 7. 1967

Nova recepcija TD Lesce in okrepčevalnica podjetja Murka v Lescah.
Vir: Glas, 12. 8. 1967

☼☼☼☼
Prenovljena trgovina Murke v Lescah. Franc Cuznar, podpredsednik občinske
skupščine Radovljica, je v soboto prerezal trak ob vhodu v prenovljeno
samopostrežno in samoizbirno trgovino, last trgovskega podjetja Murka v Lescah, ki
je bila s tem odprta za potrošnike. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki
krajevnih in občinskih družbenopolitičnih organizacij. Razvoj sodobnega trgovanja se
zelo hitro uveljavlja, zato so samoupravni organi Murke letošnjega januarja sklenili,
da preuredijo klasično trgovino s špecerijskim in tekstilnim blagom v samopostrežno
in samoizbirno trgovino. Obe prodajalni sta opremljeni s sodobno opremo.
V Lescah ni izrazitega trgovskega centra, zato je lepo preurejena trgovina tem bolj
pomembna za širše območje, saj je v bližini železniške in avtobusne postaje.
Po dosedanjih rezultatih v Murki predvidevajo, da bodo v tej trgovski hiši ustvarili
preko 900 milijonov S din blagovnega prometa. Za sodobnejši način poslovanja je
pripravljeno tudi vodilno in prodajno osebje, ki je pridobilo potrebno izobrazbo na
raznih seminarjih, tečajih in predavanjih. V samopostrežni in samoizbirni trgovini bo
zaposlenih 17 delavcev in pet učencev. / J. Vidic
Vir: Glas, 12. 7. 1967

Preurejena samopostrežna in samoizbirna trgovina v Lescah. Trgovsko podjetje
Murka jo je odprlo preteklo soboto. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 12. 7. 1967
☼☼☼☼

Murkinih 15 let / Prizadevanja so se razcvetela. Z zvoki znane pesmi Tam, kjer
murke cvete … (v izvedbi kvinteta Avsenik) se je v soboto zvečer v dvorani Kazine na
Bledu začela slovesna proslava ob 15-letnici trgovskega podjetja Murka Lesce.
Simpatična napovedovalka – uslužbenka Murke – Marija Justin, ki je potem z ubrano
besedo napovedovala in posamezne točke skrbno in kvalitetno pripravljenega
slovesnega programa, je v dvorani pozdravila pred dvesto gostov. Po prisrčnem
začetku je spregovorila predsednica delavskega sveta Murke Vera Dacar, ki se je
vsem zahvalila, da so se odzvali povabilu in med gosti pozdravila predsednika
radovljiške in jeseniške občinske skupščine Stanka Kajdiža in Franca Žvana,
predsednika republiške gospodarske zbornice Leopolda Kreseta, predstavnike
poslovnega združenja za napredek trgovine in embalaže, GKB in službe družbenega
knjigovodstva, sosednjih trgovskih in proizvajalnih podjetij ter predstavnike
družbenopolitičnih organizacij. Po njenem govoru o 15-letnem delu Murke je goste
nagovoril še direktor Miloš Šter, ki je dejal, da je kolektivu v 15 letih uspelo doseči
vrsto lepih uspehov zaradi nenehnih skupnih naporov.

O nalogah v prihodnje je na proslavi spregovoril direktor Miloš Šter.
Program, ki so ga izvedli učenci in člani Murke, je bil res zanimiv in zabaven.
Nastopili so recitatorji, pevski zbor, štipendistka Murke Lidija Turnšek, ki sicer poje pri
Belih vranah, kolektiv se je spomnil osmih učencev, ki so bili rojeni isto leto kot je bilo
ustanovljeno podjetje, nagradili so tri najboljše učence, ki so napisali nalogo o 15letnem delu Murke, nazadnje pa so pripravili še zanimivo tekmovanje. Res bogat in
zanimiv program je bil to. Za veselo razpoloženje pa so potem skrbeli Slaki s pevci in
napovedovalcem, pevcem in humoristom hkrati – Marjanom Roblekom.
Prvi julij 1954. To je datum, ko je 11-članski kolektiv z dvema prodajalnama (za
špecerijo in mešano blago) začel graditi v Lescah eno največjih trgovskih podjetij na
Gorenjskem. Ustanovili so ga, da bi zadovoljil potrebe, želje in zahteve domačih
kupcev. S 70 kvadratnimi metri poslovnega prostora je ta kolektiv prvo leto ustvaril 30
milijonov starih dinarjev prometa. To so bili časi, ko nihče ni pričakoval, da bodo v
prihodnjih desetih, petnajstih letih dosegli tolikšen razvoj.

Obdobje razširjanja in modernizacije. Kmalu se je pokazalo, da je bila ustanovitev
takšnega podjetja upravičena. Zanimanje za Murko je naraščalo, to pa je delovnemu
kolektivu narekovalo, da poveča izbor različnih izdelkov, da odpro nove prodajalne,
da modernizira prodajne oziroma poslovne prostore in da se kadrovsko okrepi. Po
desetletni modernizaciji je imelo podjetje že za 60 milijonov starih dinarjev osnovnih
sredstev, površina poslovnih prostorov se je povečalo na 525 kvadratnih metrov,
število zaposlenih pa na 54. Vso skrb so tako posvetili tudi kadrom, kvalitetni ponudbi
in dobri založenosti.

3 milijarde prometa. Tako je iz skromnih začetkov nastala današnja Murka. Z
izostrenim posluhom za potrošnika pa je kolektiv podjetja na debelo in drobno
ponesel njegovo ime širom po Sloveniji oziroma države pa tudi zunaj meja. Še lani je
bilo v podjetju le 74 zaposlenih, površina poslovnih prostorov pa je znašala 927
kvadratnih metrov. Letos so na Jesenicah odprli novo blagovnico in povečali površino
poslovnih prostorov skoraj na dva tisoč kvadratnih metrov, število zaposlenih na 105
(razen tega imajo 35 učencev), njihov letošnji program prometa pa znaša tri milijarde
starih dinarjev. V 15 letih torej kar 100-krat večji promet kot prvo leto po ustanovitvi.
Prav nič se ne bomo zmotili, če zapišemo, da danes ni Gorenjca in da so le redki v
Sloveniji, ki ne poznajo Murke. Murka je namreč eno redkih podjetih, ki redno
sodeluje na Gorenjskem sejmu in ki pripravlja v različnih krajih samostojne razstave
in prodaje pohištva ter drugih izdelkov. Da pohištvo. Razen gradbenega materiala,
teičnih predmetov, tekstila, špecerije, spominkov itd., je pohištvo nekakšna Murkina
specialiteta. In najbrž ne bomo preveč smeli, če rečemo, da je prenekatera domača
tovarna pohištva prav s pomočjo Murke osvojila kupce na Gorenjskem.
24 milijonov članom kolektiva. Tako kot je navzven to podjetje v 15 letih kazalo veliko
skrb za potrošnika, je znotraj skrbelo za člane kolektiva. 20 članov so odobrili že pred
24 milijonov starih dinarjev za gradnjo oziroma nakup stanovanj. Redno skrbijo za
nove, mlade kadre. Pripravljajo razne strokovne tečaje in seminarje. V 15 letih se je s
skupnimi prizadevanji vseh članov izšolalo osem poslovodij in 45 trgovskih
prodajalcev. »Zaupanje in kvaliteta ne prideta sama od sebe.« pravijo v Murki. »Za to
so potrebni napori in enotnost vsega kolektiva.« - Tega pa v Murki vsa leta ni
manjkalo in seveda uspeh ni izostal.
Jutrišnji korak. Od 2 milijonov starih dinarjev 1954. leta se je do letos vrednost
osnovnih sredstev tega trgovskega podjetja povečala na 370 milijonov. Trenutno ima
podjetje v Lescah, Radovljici, na Bledu in Jesenicah 11 rednih in deset sezonskih
poslovalnic. V soboto dopoldne pa je delavski svet na slovesni seji, kjer so obdarovali
tudi najstarejše člane kolektiva – Lojzko Avsenik, Miloša Štera, Angelco Zupanc,
Lojzeta Drinovca, Tinco Ravnik in Vinka Savnika – razpravljali o nadaljenem razvoju.
»Čakajo nas nove in še težje naloge. Okrepila se je konkurenca, razvil turizem in
prav zato bomo v prihodnje našo maloprodajno mrežo širili tudi izven občinskih
meja«, je dejal direktor na sobotni večerni slovesnosti. Kaže torej, da jutrišnji korak
tega kolektiva ne bo mič manjši od dosedanjih.
Nemalokrat je 15 let za uveljavitev in uspeh nekega podjetja premalo. Konkurenca je
huda. Toda ob vrsti presenečenj je Murka tudi na tem področju izjema. Je namreč
eno redkih podjetij, ki je v kratkem času z majhnim številom zaposlenih dosegla
zavidljive uspehe in si pridobilo naklonjenost oziroma zaupanje potrošnikov.
Vir: Glas, 30. 10. 1969
☼☼☼☼

Naslovnica biltena ob 15-letnici »Murke« Lesce
Murka včeraj
Pred petnajstimi leti, natančneje 1. Julija 1954, je bilo ustanovljeno naše podjetje z
namenom, da s svojimi storitvami zadovolji potrebe, želje in zahteve predvsem
domačega kupca.
Kdor je to pot prehodil ve, da ni bila niti lahka, niti enostavna.
Po vsakem opravljenem delu vedno ugotavljamo, da bi ga mogli še bolje opraviti kot
smo ga. To velja tudi za naše petnajstletno delo, vendar pa to ne zmanjšuje naših
doseženih uspehov, ki jih zmore samo kolektiv, ki je s tako prizadevnostjo in
nesebičnim delom gradil in razvijal podjetja, kot je gradil in razvojal svojo »Murko«
naš kolektiv.
Dve prodajalni – prva s špecerijskim in druga z mešanim blagom sta bili dokaj
skromna osnova, na kateri je 11-članski kolektiv pričel graditi eno izmed največjih
trgovskih podjetij na Gorenjskem.
Geografska lega Lesc in okolice je zelo ugodna za razvoj turizma, prometnih zvez in
gospodarstva na sploh, tako da se Lesce vedno bolj razvijajo v pomembno turistično
in gospodarsko središče radovljiške občine; to je tudi eden izmed pogojev, ki so
omogočili nagel razvoj podjetja »Murka«. Seveda je treba pretežni del zaslug za
sloves, ki je prodrl daleč naokrog poiskati predvsem v samem podjetju.
Njegov kolektiv je tisti, i je ime »Murka« povezal s pojmi solidnosti, kvalitere in
ustrežljivosti.
Trgovsko podjetje »Murka« Lesce pa ni znano le na ožjem področju. Z reklamnokomercialnimi razstavami po vsej Gorenjski, se je podjetje zelo dobro predstavilo
kupcem tega področja. Tradicionalne sejemske prireditve, ki so vsako leto v Kranju,
pa so podjetju omogočile, da so »Murko« spoznali že po vsej Sloveniji in celo po
naših sosednjih republikah. Neredko se namreč zgodi, da blago pošljemo kupcem v
Zagreb ali celo v Beograd, smo pa blago tudi že prodali izven jugoslovanskih meja.

Področja, kamor »Murka« prodaja blago

Murka – pohištvo in skladišče gradbenega materiala, 1969
Vir: bilten 15 let Murke Lesce

Murka Lesce, 1969
Vir: bilten 15 let Murke Lesce
Op: Na priloženi sliki se vidi Murka špecerija (takoj po stopnicah in naravnost so
vrata), druga za tekstil pa malo bolj desno. V nadstropju je bila uprava.
Murka danes
Nenehno večanje osnovnih in obratnih sredstev, preureditev poslovalnic v sodobne
prodajalne, zgraditev novih poslovnih prostorov, izredna iznajdljivost vodilnega kadra
podjetja, razumevanje, pobude in pomoč upravnih organov občinske skupščine
Radovljica, kakor tudi službe družbenega knjigovodstva in Gorenjske kreditne banke,
so osnovni pogoji, ki so pripomogli k tako velikemu povečanju blagovnega prometa.
Podatek, da je blagovni promet v letu 1954 znašal 30 milijonov starih dinarjev, plan
prometa v letu 1969 pa znaša 3 milijarde starih dinarjev nam pove, da se bo prodaja
blaga v 15-letnem obdobju povečala natančno za 100-krat.
Trgovsko podjetje »Murka« Lesce ima trenutno 11 posloalnic, katerih sedeži so v
Lescah, Radovljici, na Bledu in na Jesenicah. Sedanja prodajna mreža glede na
trgovske stroke pa je sledeča: dve prodajalni s špecerijskim blagom, trgovina s
sadjem in zelenjavo, pet trgovin tekstilne stroke, tehnična in pohištvana trgovina in
trgovina za prodajo parfumerijskega in kozmetičnega blaga.
Podjetje nabavlja blago v največji meri direktno od proizvajalcev in grosistov, delno
pa imamo nabavno službo organizirano v »centralnem skladišču«. Za dovoz in odvoz
blaga pa skrbi poslovalnica »avtopark«.
Da bi »Murka« svoje kupce kot tudi tuje obiskovalce Gorenjske seznanila z dosežki
slovenske pohištvene industrije, ima na Bledu organizirano stalno razstavo in prodajo
pohištva. Pohištvo je postavljeno in aranžirano tako, da kupec oz. obiskovalec lahko
takoj dobi sliko o funkcionalnosti posameznih pohištvenih izdelkov v njegovem
stanovanju.

Podjetje je svoj predmet poslovanja dopolnilo še z opravljanjem buffet dejavnosti v
buffetih »Jurček« in »Na križišču«.
Kot že uvodoma rečeno ima podjetje »Murka« svoj sedež v tistem delu Gorenjske, v
katerih se turizem kot ena izmed važnih gospodarskih panog iz leta v leto bolj razvija.
Zato je odjetje prav v zadnjih letih povečalo število svojih sezonskih prodajaln, ki so
namenjena predvsem prodaji blaga za tujega kupca – tudista v času letne (sezonske
prodajalne na Bledu) in v času zimske turistično-smučarske sezone (mini trgovina na
Voglu v Bohinju).
Največja pridobitev v letu 1969 je vsekakor nova blagovnica »supermarket Union« na
Jesenicah. Z izgradnjo te trgovine je podjetje pridobilo 1019 m2 proslovnega
prostora, od tega 845 m2 prodajnega in 173 m2 skladiščnega prostora.
Ti prostori so namenjeni prodaji perila, konfekcije, dekorativnih tkanin, usnjene
galanterije, spominčkov, pletenin, oblog za pod, pohištva in ostalega blaga, ki ga
potrošnik potrebuje za sebe, svojo družino in za opremo svojega stanovanja.
Kot posebnost supermarketa Union je menjalnica in dajanje informacij v zvezi s
prireditvami v jeseniški občini kot tudi dajanje informacij v zvezi s poslovanjem te
blagovne hiše.
Kot posredniki med proizvodnjo in potrošnjo nenehno pri svojem delu poštevamo
kupčevo načelo: »Vidim – kupim«.
V ta namen imamo v naši poslovalnici superkarket »Union« na Jesenicah izdelan
program strokovnih posvetovanj (lepljenje tapet, aranžiranje cvetja – ikebana,
razvrstitev pohištva v stanovanju), demonstracij (lak za lase, kozmetične kolekcije
itd.) in modnih revij (Jesen '69, Vse za šolo itd.), s katerimi skušamo kupcem
prikazati najnovejše izdelke naših proizvajalcev; važno pri tem pa je dejstvo, da
prikazane vzorce kupec lahko v trgovini tudi dobi.
Podobne prireditve (demonstracije, modne revije itd.) in prodaje blaga imamo
organizirane tudi v miniaturni trgovini poleg avtobusne postaje v Radovljici.
Trgovsko podjetje »Murka« Lesce ima trenutno 105 članov in 34 učencev v
gospodarstvu.

Supermarket Union / Tekstilni oddelek, 1969
Vir: bilten 15 let Murke Lesce
Podjetje posveča zelo veliko pozornost strokovnemu izobraževanju in strokovnemu
izpopolnjevanju zaposlenih delavcev.

V ta namen organiziramo razne strokovne tečaje in seminarje, prirejamo tečaje tujih
jezikov, kar je posebno pomembno glede na lokacijo našega podjetja.
Vso pozornost posvečamo proučevanju tržišča, zahtevam posameznih letnih časov –
sezon, okusu potrošnika, modi in drugim činiteljem, ki so tako značilni in prilagojeni
gorenjskemu področju.
Prodajni kader nenehno opozarjamo na vljudno in strokovno ponudbo blaga.
Dejavnost podjetja namreč narekuje ljudem na vseh delovnih mestih, da so
prizadevni in vljudni in da s svojim delom ter odnosom tako do potrošnika kot tudi do
poslovnega sodelavca ustvarjajo ugled podjetja in lastni osebni ugled kulturnega in
strokovnega trgovskega delavca.
Prizadevanja za dosego čivišje strokovnosti so zelo odražajo pri produktivnosti
kolektiva. Murka namreč spada med silno redka podjetja, ki s tako majhnim številom
zaposlenih dosegajo tak promet.
Delavci in upravljalci
Naše podjetje, ki letos slavi 15-letnico svojega obstoja, je bilo ustanovljeno v času, ko
so delovni kolektivi drugih gospodarskih organizacij že v polnem obsegu upravljali
svoja podjetja in tovarne. Izkušnje, ki so jih pri upravljanju pridobili, so bile nam v
znatno pomoč in orientacijo za naše trenutno delo in za delo v prihodnje.
Upravljanje je bilo ob ustanovitvi našege podjetja že dejansko izvedeno v vseh
delovnih organizacijah, zato lahko upravičeno trdimo, da naše poslovanje in
upravljanje podjetja vodi in upravlja od ustanovitve do danes naš celotni delovni
kolektiv.
V delavske svete in upravne odbore so bili vedno izvoljeni naši najboljši člani
kolektiva, ki so vse želje in potrebe svojih sodelavcev posredovali organom
upravljanja; z delom, ki so ga v organih delavskega samoupravljanja opravili, so
popolnoma opravičili zaupanje svojih sodelavcev, ki so jih izvolili v delavske svete in
upravne odbore.
Delo organov upravljanja ni bilo osredotočeno samo na strogo poslovno dejavnost,
temveč je bila obravnavana tudi druga problematika podjetja. V največji meri smo na
sejah odobravali sredstva za sklade, za povečanje družbenega standarda delavcem,
nakup stanovanj, in s tem v zvezi odobravanje posojil delavcem ter dotacije raznim
organizacijam in društvom v okviru podjetja in izven njega.
Ob pregledu na preteklo obdobje delovanja organov upravljanja lahko ugotovimo, da
so bili v podjetju doseženi lepi uspehi tako pri poslovanju podjetja kot tudi pri
ideološko političnem delu.
Lahko torej sklepamo, da se organi upravljanja podjetja popolnoma zavedajo svojih
nalog in vloge, ki jo imajo pri nas, saj njihovi sklepi niso pomembni le za samo
podjetje, temveč za našo celotno družbeno skupnost. Z organsko rastjo našega
podjetja pa se vloga organov upravljanja vsebinsko izpopolnjuje in dobiva vedno
večjo učinkovitost.
Družbe ni in gospodarski razvoj postavljata tudi pred naš kolektiv vedno nove in
odgovornejše naloge. Dosedanje delo in uspehi so porok, da bomo tudi v prihodnje
uspešno poslovali, prav tako pa nam ti dve dejstvi nalagata, da vsako začeto delo
tudi uspešno dokomčamo.
Tudi v prihodnje si moramo prizadevati, da bomo takoj odpravili vse eventuelne
napake, ki bi pri poslovanju nastale. Nadaljne intenzivnejše strokovno izobraževanje
zaposlenih delavcev je eden izmed pogojev za uspešno poslovanje.

Doseženi uspehi, izraženi v številkah o porastu prometa, pravilnem gospodarjenju in
stalnem porastu števila zaposlenih, pa ne povedo vsega. Nenehno rast moramo
pričakovati tudi v prihodnje in zato si moramo prizadevati, da poleg povečanja
blagovnega prometa in izboljšanju gospodarjenja delovne organizacije posvetimo
tudi čimveč pozornosti zaposlenemu delavcu oz. vzponu njegovega življenskega
standarda.
Ob praznovanju jubileja izrekamo vsem našim poslovnim prijateljem po vsej državi
najtoplejšo zahvalo z željo, da bi tudi v prihodnje uspešno poslovno sodelovali.
Vir: bilten 15 let Murke Lesce
☼☼☼☼
Murka - železnina

Murka – železnina, 1970
Vir: arhiv Šarika Kovač
Op.: Dora Mulej, Jože Bec in Šarika Kovač.
Murka – železnina je bila za starim Jegličem (danes Zavarovalnica Adriatic).
☼☼☼☼

ž
Vir: Glas, 13. 2. 1971
☼☼☼☼

Murka-Elgo
Murka kupila obrat Almire. Trgovsko podjetje Murka Lesce je lani kupilo obrat
tovarne Almira v Lescah. Ko bo Almira zgradila novo proizvodno halo, bo Mura v
starem Almirinem obratu najprej uredila skladišče blaga oziroma gradbenega
materiala. Že sedaj pa pripravljajo poseben program, v katerem bodo predvideli, da
bi 1973. leta omenjeno stavbo preuredil v novo blagovnico. / A. Ž.
Vir: Glas, 16. 1. 1971

Adaptacija stavbe – Iz Almire v Elgo, 1971
Vir: arhiv Šarika Kovač

Dvorišče Almire – preurejanje v Elgo, 1971
Vir: arhiv Šarika Kovač

Nova Murkina trgovina v Lescah – Trgovsko podjetje Murka Lesce je v petek
popoldne nasproti železniške postaje v Lescah v nekdanji stavbi Almire Radovljica
odprlo novo specializirano trgovino, ki so ji dali ime ELGO. V trgovini prodajajo
elektrogospodinjske aparate, razen tega pa je trgovina bogato založena tudi s
posodo, porcelanom, steklom, kolesi, mopedi in avtomobilskimi plašči. Prodajna
površina v pritličju meri okrog 300 m2, v prvem nadstropju pa so uredili skladišče.
Posebnost te trgovine je, da avtomobilske gume na željo lastnikov motornih vozil
takoj montirajo. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 1. 7. 1972

Murka Elgo – oddelek bele tehnike, 1973
Vir: arhiv Šarika Kovač
Op.: Šarika Kovač je na desni (pod televizorjem).

Interier prodajalne Elgo, 1973
Vir: arhiv Šarika Kovač
Op.: Posebnost Elga je bilo aranžiranje kupljenih daril.
☼☼☼☼
Murka - sadje

Preurejena trgovina. Trgovsko podjetje Murka Lesce je v torek odprlo prenovljeno
poslovalnico Sadja v Lescah. V trgovini so zamenjali opremo. Povedali so, da bo
trgovina poslej bolje založena s špecerijskim blagom, delikatesnimi izdelki in sadjem.
Odprta bo vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.30 do 18.30. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 17. 11. 1973
Op.: Lokacija je bila v stari Katrinekovi gostilni, danes slaščičarna Lincer in optika.

Oglas Murkine poslovalnice Elgo
Vir: Glas, 21. 6. 1972
☼☼☼☼
20 let Murke Lesce
V domala polni festivalni dvorani na Bledu je minulo soboto 210-članski kolektiv s 74
učenci enega največjih gorenjskih trgovskih podjetih Murka Lesca proslavil 20letnico. Slovesnosti so se udeležili predstavniki družbenopolitičnega življenja
radovljiške in jeseniške skupščine, med gosti pa so bili še predsednik zbora
združenega dela slovenske skušpčine inž. Štefan Nemec, generalni sekretar
republiške gospodarske zbornice Lojze Fortuna, republiški sekretar za delo Pavle
Gantar in sekretar medobčinskega sveta ZK za Gorenjsko Martin Košir.
Pred slavnostno sejo delavskega sveta so v avli festivalne dvorane odprli razstavo o
razvoju podjetja in o trgovini včeraj in danes. Slovesnost se je začela s fanfarami in
pesmijo »Tam, kjer murke cveto«, ki jo je zapel ženski pevski zbor Murke Lesce. O
razvoju in današnjem pomenu podjetja sta spregovorila predsednica delavskega
sveta Angelca Zupanc in direktor podjetja Miloš Šter. Povedala sta, da gre zasluga
za razvoj podjetja vsem zaposlenim, ki so ves čas delali in živeli s podjetjem kot
družina. Generalni sekretar gospodarske zbornice SR Slovenije Lojze Fortuna pa je
poudaril, da je bil razvoj Murke izreden tako na gospodarskem in samoupravnem
področju. Murka ima namreč danes pomemben delež v trgovski dejavnosti na
Gorenjskem, po drugi strani pa je zanjo značilno dobro vključevanje delavcev v
samoupravljanje in tesna povezanost podjetja s krajem.
Preden se je začel kulturni program, v katerem je sodelovalo 95 delavcev in učencev
Murke, so podelili priznanja delavcem za jubilej: Lojzi Avsenik, Tinci Ravnik, Lojzetu
Drinovcu, Vinku Savniku, Angelci Zupanc in Milošu Šteru. Scenarij in aranžman
zares zanimivega in bogatega kulturnega programa sta pripravili Marija Jan in Marija
Ravnikar; slednja je celotno proslavo tudi zelo uspešno vodila. V prvem delu
kulturnega programa so nastopili recitatorji in ženski pevski zbor, v drugem delu pa je
bila modna revija, kjer so Murkine manekenke po načelu vidim – kupim predstavile
jesensko-zimsko kolekcijo, ki je naprodaj v Murkinih trgovinah.
Skratka, tako kot ob 20-letnem jubileju zasluži kolektiv Murke vso pohvalo tudi za
sobotno prireditev v festivalni dvorani na Bledu. / A. Žalar – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 25. 10. 1974

Šestim jubilantom so po končani seji delavskega sveta izročili priznanja. Na sliki:
Jubilant Lojze Drinovec, ki je ob 20-letnici dočakal tudi upokojitev.

Scenarij in aranžman za zelo uspelo proslavo je podobno kot ob 15-letnici Murke tudi
tokrat pripravila Marija Ravnikar, ki je celoten spored tudi uspešno povezovala.
Povedala je, da je bilo potrebno veliko vaj s posamezniki in s skupinami, da pa ji
napovedovanje in povezovanje posameznih točk ni delalo težav. Sicer pa je Marija
kar 15 let sodelovala pri DPD Svoboda v Lescah.

Murkina dekleta so se uspešno predstavila tudi v pevskem zboru; tako na začetku kot
v kulturnem delu sporeda.

Murkine manekenke in modne revije tega podjetja danes prebivalcem Gorenjske niso
nepoznane. Po načelu vidim – kupim jih vedno pripravlja Vinko Savnik. Tudi tokraj je
bila modna revija, na kateri so prikazali jesensko-zimsko kolekcijo, zelo zanimiva.
Podobne revije pa bodo konec tega meseca in prihodnji mesec Murka pripravila tudi
v Radovljici in na Jesenicah.
Vir: Glas, 25. 10. 1974
☼☼☼☼
Murka – skladišča

Nova skladišča. V trgovskem podjetju Murka Lesce, kjer so lani praznovali 20letnico obstoja in uspešnega poslovanja in kjer bo letos 220-članski kolektiv s 75
učenci v gospodarstvu ustvaril blizu 250 milijonov dinarjev blagovnega prometa, so
na podlagi študijskih analiz trga in drugih pogojev že pred tremi leti sprejeli razvojni
program do 1980. leta. V okviru tega programa prav zdaj gradijo pri upravni stavbi v
Lescah nova skladišča. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 19. 9. 1975
☼☼☼☼
Murka - dekorativa
Murkina tretja dekorativa. Življenje je že tako, da nas čas vedno bolj preganja in
vse bolj so iskane specializirane trgovine, kjer kupec dobi vse, kar potrebuje za
določen namen, na enem mestu. In dekorativa je že eno tako področje, kjer se je
težko odločati, če ni dosti izbire skupaj, če ne moreš takoj primerjati barv na preprogi
in tapetah, talne obloge in zaves itd.
V Murkinem salonu pohištva v Lescah so že imeli oddelek dekorativo, le zelo majhen
je bil in ni se dalo razstaviti vsega blaga, ki ga je v taki trgovini treba ponuditi skupaj.
Želja, da bi ta oddelek povečali, je bila že dolgo prisotna in zdaj jim je z večjo
adaptacijo uspelo povečati ta oddelek z dekorativo pri salonu pohištva v Lescah na
celih 120 kvadratov. Na tekem prostoru pa je že možna kompletnejša ponudba, ki jo
ta zvrst prodaje odločno zahteva.
Njihov prodajni program je dokaj obširen in obsega zavese vseh vrst, tanke in
dekorativne, posteljnino, odeje, prešite in volnene, plimoje, blazine, set garniture,
prte, talne obloge, kot so itisoni, tapisoni, fimeloni, preproge, predposteljne garniture,
tekači, okrasne blazine, tapete itd.
Ker je tu močan poudarek prav na zavesah in ker je že tako, da če se enkrat
gospodinja odloči za tako nakup, jih hoče tudi pri priči obestiti, bo vseskozi pri roki
šivilja, ki bo sproti robila kupljene zavese. Da bodo mojstrsko nabrane, ni treba
dvomiti.
Obetajo tudi večkratne posebne ponudbe – trenutno se na primer dobe velike odeje,
ki so samo po 86,15 din, copati za doma, blazinice za stole in pa obrobljeni ostanki

itisona, ki se dajo lepo uporabiti za kopalnice, predsobe, otorške sobe,
predposteljnike itd. Potem so tu še kvalitetne platnene brisače za v kuhinjo, samo po
14 din in še druge ugodnejše ponudbe.
Prodajalke bodo znale svetovati k dobremu nakupu, saj je poznano, da Murka daje
zelo velik poudarek prav izobraževanju kadra in jih sproti seznanjajo z novimi
materiali, ki se pojavljajo na trgu oz. prihajajo v trgovino.
Prenovljena velika in svetla prodajalna, ki še vsa diši po novem – opremljal jo je
Alpos iz Šentjurja pri Celju – je v sredo popoldne sprejela prve kupce. Tako je Murka
odprla že tretjo specializirano prodajalno z dekorativo; prva je njihova prodajalna v
Supermarketu na Jesenicah, druga pa v Modi v Radovljici. Povedali so, da bo
prodajalna odprta vsak dan neprekinjeno od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do
13. ure. Prodajali bodo tudi na kredit, za katerega imajo zelo ugodne pogoje in ga je
tudi moč dobiti ob vsaki uri.
V zgornjih prostorih pa so razširili razstavni prostor za pohištvo, kjer so pokazali
Marlesove kuhinje, širok program Mebla, Bresta in Krasopreme in drugih poznanih
proizvajalcev. Torej bogata ponudba pohištva in dekorative na enem mestu. Zdaj res
ne bo težko izbirati.
Vir: Glas, 2. 7. 1976

Celih šestdeset in še več milijonov prometa na mesec pričakujejo od njih. V novih,
prijaznih prostorih in ob bogati izbiri tudi to ne bo težko.

Krmelj Marjana bo šivala zavese.

V zgornjih prostorih salona pohištva je sedaj dovolj prostora za stalno razstavo
pohištva.
Vir: Glas, 2. 7. 1976
☼☼☼☼

Sonja Lavtižar, zaposlena kot poslovodkinja poslovalnice Murke v Lescah: »Opeko
prodajamo z daljšimi roki dobave in čeprav je poleg cementa tudi primanjkuje, so
naročniki vseeno lahko bolj zadovoljni. Tudi cement so nekateri vplačali že januarja
ali februarja, zadnji naročniki pa ga bodo prejeli šele zdaj. Od naročenih pošiljk
dobimo 50 do 70 odstotkov. Na hudo povpraševanje je vsekakor vplival letni remont v
cementarnah, mila zima, cementa pa tudi sicer nikoli ni bilo v tem času toliko, da bi
ga lahko skladiščili. Pri nas pa ga moramo tudi dobaviti predvsem gradbenim
podjetjem, ki so prek nas investirala v cementarne. Trgovci bi vsekakor radi ustregli
številnim zasebnim kupcem, ki čakajo pred prodajalno že v zgodnjih jutranjih urah.
Ves cement pri priči prodamo«.
Vir: Glas, 20. 5. 1977
☼☼☼☼

Oglas Murke Lesce, 1987
Vir: Telefonski imenik

Naslovi Murkinih poslovalnic, 1987
Vir: Telefonski imenik

☼☼☼☼
Časovnica:
1954
1969

1972

Špecerija (stari Jeglič); / Bilten 15 let Murke
Trgovina z mešanim blagom (stari Jeglič) / Bilten 15 let Murke
Špecerija (samopostrežna od 1967 – stari Jeglič) / Bilten 15 let Murke
Špecerija (stari Prešeren) / Bilten 15 let Murke
Trgovina s sadjem in zelenjavo (Lesce, stari Katrinek) / Bilten 15 let Murke
Pet trgovin tekstilne stroke (obnovljeno 1967 - stari Jeglič, Radovljica za
AP, Bled, Jesenice vizavi AP …) / Bilten 15 let Murke
Tehnična trgovina (skladišča TP Lesce, od 1963) / Bilten 15 let Murke
Trgovina za prodajo prafumerijskega blaga / Bilten 15 let Murke
Trgovina za prodajo kozmetičnega blaga / Bilten 15 let Murke
Supermarket »Union« (Jesenice, od 1969)
Buffet »Na križišču«
Buffef »Jurček)
Sezonske prodajalne na Bledu (poletje)
Mini trgovina na Voglu (pozimi)
Murka Elgo (stari Šuštaršič)
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