SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORENJC
Ustanovitev podjetja. MLO Radovljica je 1. oktobra 1946 izdal odločbo o ustanovitvi
Gradbenega podjetja. 16. avgusta 1947 je bilo podjetje registrirano in dobilo ime
MEGRAD. Prvi upravnik je bil gradbeni tehnik Vinko Magister. Sredi leta 1947 je
podjetje hotelo prevzeti OLO Jesenice, kar je MLO odklonil. Leta 1947 je promet
znašal že 1,746.724 din, čisti dobiček pa 190.000 din. Naslednje leto se je število
delavcev podvojilo, zdaj jih je bilo že petdeset. Leta 1950 so Megradu priključili
gradbeni podjetji Novi grad in Ograd z Jesenic, leta 1952 pa se je preimenovalo v
Gradbeno podjetje Gorenjc. Tedaj se je pojavila tudi večja kriza in konkurenca
privatnika Obida iz Lesc, ki je za nekaj časa prevzel tudi upravljanje tega podjetja.
Vir: Radovljica v letih po 2. svetovni vojni (avtorica Nada Holynski); Radovljiški
zbornik 1992
Ustanovitev podjetja. Aprila leta 1946 so na pobudo takratnega župana Staneta
Perca ustanovili gradbeno podjetje Megrad. Prve upravne prostorje je imelo podjetje
na Kosovelovi ulici št. 2 (p. d. Pep'k, kasneje zavarovalnica Triglav, od 2015 podrto).
Doma hranim dokumente iz leta 1949, ki so naslovljeni še na Kosovelovo ulico,
kmalu po tem (spomladi 1950) pa so si že sami zgradili novo poslovno zgradbo v
Predtrgu. Vhod v podjetje je bil poleg (danes Elterma), širok 6 metrov. Naprej je bil do
Šegetove vile visok kamnit zid (cca 2,50 m). Za zidom je rasel veli zelo košat kostanj
(mogoče lipa). Pod tem drevesom je vse do leta 1965 parkiral Gorenjčev kamion
šofer Valant iz Lesc.
Spomnim se da, da so bili med ustanovitelji: Vinko Magister, Franc Valant, Bruno
Žbona, Franc Rotar, Anton Bajželj, Franc Mulej, Jože Klander, Tone Peinkirhar.
Ostalih se ne spomnim. Prvi direktor je bil Vinko Magister, drugi pa moj oče Franc
Valant (od 22. junija 1953). Ko je bil direktor moj oče, se je podjetje že imenovalo
SGP Gorenjc. Za mojim očetom je bil direktor politično kadrovan Naglič.
Prva naloga novoustanovljenega podjetja je bila adaptacija in prezidava blokov v
Novi naselbini. Med vojno »Neue Heimat« (Nova domovina). Kmalu so ulico
preimenovali v Prešernovo ulico.
Vir: Napisal Franci Valant, p. d. Benč (julij 2016)
Pionirska delovna brigada gradi v Kamni gorici »Prehodni mladinski dom«.
Republiško ministrstvo za socialno skrbstvo adaptira v Kamni gorici bivši pension
»Jelovca« za potrebe Prehodnega mladinskega doma. Delo je prevzelo podjetje
»Megrad« iz Radovljice in bi moralo biti gotovo do 1. oktobra.
Vir: Jeseniški kovinar, 21. 8. 1948
O gospodarski dejavnosti Okrajnega ljudskega odbora Jesenice v l. 1948 in
obrazložitev proračuna za l. 1949 - Gradbena podjetja: Za dvig kapacitete
gradbenih podjetij se je v letih 1947. in 1948. Investiralo 916.000 din in to za tesarsko
delavnico Megrada v Radovljici, za Okrajno gradbeno podjetje „Novi dom" Jesenice
nabavo novih betonskih mešalcev, tovornega avtomobila, elektromotorja, poljske
kovačnice itd.
Vir: Jeseniški kovinar, 19. 3. 1949

Žig Megrad-a, 1949
Vir: arhiv Franci Valant, p. d. Benč

Glas Gorenjske, 1. 1. 1953
Tudi tu ni zapleta. Ime so spremenili 1. 1. 1953 že prej pa so dali oglas v časopis,
zato je ostalo voščilo še starim imenom podjetja.

V Radovljici bodo delali votlake iz lesnih odpadkov. V radovljiškem okraju, kjer je
precej razširjena lesna industrija, doslej lesnih odpadkov niso dovolj izkoriščali.
Zaradi tega in ker imajo nekateri kraji odvisno delovno silo, je predsednik OLO tov.
Milan Kristan predlagal, naj bi v teh krajih izkoriščali lesne odpadke, predvsem
žaganje in ostružke, za izdelovanje neke vrste gradbenih snovi. Podobno maso
proizvajajo že v nekaterih drugih državah in je zelo praktična.
Zastopniki lesnoindustrijskih in gradbenih podjetij so nato skupno z zastopniki
Znanstvenega instituta sklenili, da bo radovljiško gradbeno podjetje »Megrad« s
pomočjo »Elana« začelo takoj – za poizkus – proizvajati votlake iz žaganja in
ostružkov. Pozneje, če se bo poizkus posrečil, bodo začeli to gradbeno snov
proizvajati v ploščah, manjših zidakih itd.
Letos bodo v radovljiškem okraju posekali okoli 40.000 pr. metrov hlodovine in po
predelavi le-te bo ostalo z žagarskih podjetij nad 4.000 pr. metrov žaganja ter nekaj

drugih odpadkov. Doslej so te odpadke večidel izkoriščali za nastiljo, kurjavo ipd. S
predelavo odpadkov v gradbeno maso pa bi zvečali odstotek izkoriščanja lesa,
povečali bi družbeni dohodek, medtem ko bi stanovanjska gradbena dejavnost dobila
nov, kvaliteten in cenen gradbeni material.
Proizvodni proces snovi, za katero še ni imena, bo precej enostaven. Po kemijskem
procesu bodo žaganje pridjali cementni mešanici in ga nato vlili v poljubne modele.
S takimi votlaki, ki bodo tudi do 70 kg težki – v primeru z drugim gradbenim
materialom pa relativno lahko – bo zidanje zelo enostavno. Zlasti za gradnjo
stanovanjskih in podobnih hišic jih bo mogoče s pridom uporabljati. Votlaki, primerno
izdelani za vezavo, se pri zidanju polagajo drug poleg drugega, brez malte in
ogrodja, kar bi gradnje zelo pocenilo. So pa tudi zelo dobri izolatorji; ne prepuščajo
niti mraza niti vlage. 15 cm debela plošča iz te snovi bi odgovarjala 40 cm debeli
betonski plošči. Pravijo, da bi bili taki votlaki ali bloki zelo primerni za gradnjo
planinskih postojank, planšarskih koč itd.
Vir: Glas Gorenjske, 24. 1. 1953

Glas Gorenjske, 1. 1. 1955
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Splošno gradbeno podjetje »Gorenjc« Radovljica, okraj Kranj, telegraf Gorenjc
Radovljica, telefon 226. Gradbena dela.
Občinsko cementno podjetje Lesce, občina Radovljica, okraj Kranj, telegram
Cementno podjetje Lesce.
Vir: Gospodarski adresar LRS, 1956
Op.: V telefonskih imenikih za leta 1945-47 ni omembe gradbenega podjetja.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tesarji SGP Gorenjc – streha dvignjene Ljudske šole, 1956
Vir: arhiv Bajželj
Opis fotografije: zidar Šternar, p. d. Bajželj. Ostali na sliki so tesarji SGP Gorenjc: (od
leve): moški s klobukom (neznan), direktor SGP Gorenjc Franc Valant, mladenič z
žago (neznan, učenec tesarskega poklica), drugi učenec je Pavel iz Hraš (temne
lase), tesar Tonej Vovk iz Otoka (v pajacu, s kladivom v roki), ob njem stoji Tomaž
Pangerc (na sliki tesar, kasneje delovodja). Ostalih se ne spomnim, so vsi tesarji
(sedeči je iz Ribnega).
Vir: Napisal Franci Valant, p. d. Benč (november 2016)

Glas Gorenjske, 1. 1. 1956 (priloga koledar)

Oglas in voščilo GP »Gorenjc« Radovljica
Glas Gorenjske, 29. 11. 1958

Stare stopnice na železniško postajo
Vir: Glas Gorenjske, 6. 1. 1958
Opis: Na fotografiji so »začasne« lesene stopnice na železniško postajo, ki so služile
več let – vse do gradnje novega stopnišča. Lesene stopnice je delala tesarska
delavnica skupine GP Gorenjc. Pred temi stopnicami so bile še ene, ki so jih naredili
takoj, ko so bile notranje stopnice v železniški stavbi minirane (mislim, da januarja
1945). Stopnic v stavbi niso nikoli adaptirali – napravili so le stanovanja.
Napisal: Franci Valant, p. d. Benč

Združitev GP Gorenjc in Projekt biro Radovljica. Na torkovi seji Občinskega
ljudskega odbora Radovljica, je bilo v ospredju vprašanje gradbeništva. Vsekakor je
bilo to vprašanje na dnevnem redu zaradi izkušenj, ki so jih tudi Radovljičani dobili v
preteklih letih. Znano je, da vrsta gradbenih podjetij ni mogla v večjem obsegu
izvrševati potreb, ki so jih narekovale novogradnje. Zato se v zadnjem času vse bolj
uveljavlja težnja po združevanju manjših gradbenih podjetij, ali pa gradbenih podjetij
s projektivnimi podjetji.
Do podobne združitve bo prišlo tudi v Radovljici. Potreben sklep o tem so odborniki
ObLO Radovljica že sprejeli. Združila se bosta Projektivni biro in gradbeno podjetje
»Gorenjc«. S tem bo moč novemu podjetju v večjem dosegu in hitreje zadostiti
potrebam po novogradnjah. Novo gradbeno in projektivno podjetje bo odslej lahko
izvrševalo vse gradnje na radovljiškem območju in tudi izven njega.
Razen tega pa je bil sprejet sklep, da bo občina Radovljica spomladi pričela z gradnjo
novih stanovanj. Načrti predvidevajo izgradnjo 80 stanovanjskih enot (eno, dvo ali
trisobnih stanovanj). Nova stanovanja bodo zainteresirana podjetja lahko odkupila. S
tem bo stanovanjsko vprašanje v Radovljici precej ublaženo. / B. F.
Vir: Glas Gorenjske, 16. 1. 1959
Roki. V Radovljici, kot tudi drugod, imajo predvidene letos obširne gradnje. Skupno s
tovarno Veriga mislijo graditi več stanovanjskih blokov s približno 80 stanovanji, kar
je v primerjavi s stanovanjsko gradnjo prejšnjih let dokaj veliko. Hkrati mislijo
uresničiti večletne zahteve prebivalstva po sodobno urejeni klavnici. Nič manj ni
nujna avtobusna postaja, ureditev ceste do glavne magistrale in drugo.
Te zahteve, zlasti za stanovanja in klavnico, so zelo poudarjali kolektivi, ljdje na
zborih volivcev in drugod. Tudi sedanja akcija med podjetji za zbiranje sredstev za
skupne potrebe občine je bila izvedena za dograditev teh glavnih objektov.
Vendar, kot pravijo na občini, danes ni več glavna skrb v zbiranju sredstev za
družbeni standard, marveč se vse resneje postavlja v ospredje skrb, kako izvesti to
delo.
Glavno, kot pravijo, so že naredili, in sicer pogodbo z domačim gradbenim podjetjem
»Gorenjc« za izvedbo gradbenih del. Podjetje se je obvezalo, da bo do določenih
rokov izvršilo prevzeta gradbena dela. Zakasnitev v teh delih brez dokazanih,
opravičljivih vzrokov bo podjetje moralo plačevati z visokimi penali.
Izdelava načrtov je v teku ali pa so že pripravljeni. Da ne bi bilo ovir pri načrtih za
stanovanja, so se odločili za iste hiše kot so predvidene v Kranju na Zlatem polju.
Tako bodo imeli tudi več možnosti uporabe serijsko izdelanega stavbnega pohištva,
kar bo pocenilo gradbene stroške. Tudi načrti za klavnico, ki je – za stanovanji
seveda – največji objekt, so skorajda izdelani. Da bi gradnja nemoteno tekla, bodo
letos izdelali tudi načrte za kopališče, ki ga nameravaj graditi prihodnje leto.
Vir: Glas Gorenjske, 23. 2. 1959

Oglas SGP Gorenjc
Vir: Glas Gorenjske, 16. 7. 1960
☼☼☼☼
Ponos kolektiva »Gorenjc«. Tik ob glavni cesti v Radovljici so nagrmadili kupe
opeke. Vrteli so se škripci, udarjala so zidarska kladiva in kmalu zatem, ko se je izza
odstranjenih odrov prikazalo lepo pročelje, se je v veliko hišo vselili 30 srečnih družin.
Svetle sobe, udobne kuhinje in lepi balkoni nudijo stanovalcem povsem prijetno
življenje.
To so zgradile roke delavcev gradbenega podjetja »Gorenjc« v Radovljici. Letos so
začeli graditi še en tak 30-stanovanjski blok. – Mnogo gradijo v Radovljici. Toda
občinske meje jih ne ovirajo. – Stavbe, ki so v ponos temu kolektivu so prav tako na
Bledu, v Tržiču, v Kranjski gori in drugod. Njihova dejavnost se je v zadnjih letih zelo
povečala in so danes sposobni prevzeti tudi zahtevna velika dela. V skromni dokaz
za to trditev naj zadostuje mirno tale podatek: pred devetimi leti (1950) je ta kolektiv
zmogel opraviti komaj za 13 milijonov dinarjev del v letu. Se pravi, zgradili so
komajda štiri stanovanjsko hišo. Lani pa so že dosegli 330 milijonov dinarjev
realizacije. Zato so utemeljeno postavili letošnji plan na 410 milijonov. Po vsem kaže,
da bodo ta plan že visoko presegli, in sicer za okroglo 90 milijonov dinarjev, tako da
bo vrednost njihovega opravljenega dela dosegla že skoraj pol milijarde dinarjev.
Seveda kolektiv, s približno 300 delavci, ne bi zmogel tega, če ne bi vsako leto
vztrajno in zavestno zbirali vsak vir sredstev za nakupovanje mehanizacije. Pred 10
leti je bila vrednost njihovih osnovnih sredstev borih 1,300.000 dinarjev.

Pred gradnjo … in ko so se stanovalci vselili.
Za tem so vsako leto kupili kak stroj. Samo v zadnjih štirih letih so nakupili strojev za
41 milijonov dinarjev. Danes imajo po vseh gradbiščih mešalce, dvigala, vibratorje,
kovinske odre, podpore itd. – Celo žerjav pričakujejo prav te dni. V prihodnjem 1961.
letu pa bodo nabavili tudi buldožer. – Tako gredo dela dosti hitreje izpod rok, kot
pravijo delavci, in ni toliko težav kot včasih.
Skladno z mehanizacijo so letos delavci mnogo govorili tudi o novem načinu
nagrajevanja. Letos junija so začeli. Vsako gradbišče ima svojo evidenco, svoj račun.
– Čim bolje organizirajo delo, čim več materiala prihranijo, tem višji so njihovi
prejemki. Najbolje so se odrezali v Žirovnici. Morda zato, ker so tam takrat šele
zastavili novo delovišče in od začetka pazili. Tudi evidenca je bila lažja kot drugje,
kjer so to spremembo vnesli sredi največjega dela. Delavci doslej še niso povsem
zadovoljni s tem nagrajevanjem. Nekateri so pričakovali večje spremembe. Toda v
prihodnje, na novih gradbiščih v 1961. letu so prepričani, da bodo našli še »skrite
rezerve«, s katerimi bodo dvignili delovno storilnost, znižali gradbene stroške in tako
povečali tudi svoje osebne dohodke. Desetletne izkušnje, mehanizacija in druge
oblike dela jim to zagotavljajo.

Voščilo podjetja SGP »Gorenjc«, 1961
Ko smo se ondan srečali z nekaterimi delavci, so nam veliko pripovedovali tudi o tem,
kako živijo, kako se počutijo pri tem podjetju in podobno. Večina jih je iz drugih
krajev: iz hrvaškega Zagorja, Prekmurja in od drugod. Nekateri so se odločili, da si
bodo tu v Radovljici v okviru stanovanjske zadruge postavili nov dom, morda celo
udobnejši in lepši, kot je bil v njihovem rojstnem kraju. Drugi so pripovedovali o
njihovih menzah in o hrani. Vsako gradbišče ima urejeno svojo kuhinjo. Kuharico in
prostor preskrbi in plača podjetje. Vse drugo: kaj naj se kuha, koliko naj stane in
podobno, vse to se zmenijo kar sami, kajti sami tudi plačajo. – Letos je deževje hudo
nagajalo pri njihovih delih. Celo življenje je bolj dolgočasno in pusto ob slabem
vremenu. Toda upajo, da bo zima udobna: da bodo lahko delali in tako tudi več
zaslužili. Zaželeli smo jim veliko lepega vremena, sonca in veliko sreče v prihodnjem
1961. letu. / K. Makuc.
Vir: Glas, 1. 1. 1961
Obisk v »Gorenjcu« / Decentralizacija delavskega samoupravljanja. V
gradbenem podjetju »Gorenjc« v Radovljici prav tako nimajo uvedenega sistema
delitve dohodka po ekonomskih enotah. Zanj se tudi ne bodo odločili, ker menijo, da
so premajhno podjetje, saj imajo zaposlenih le 250 delavcev. Prav tako ne bodo
decentralizirali delavskega samoupravljanja.
V »Gorenjcu« nagrajujejo še po starem akordnem načinu. Vsake tri mesece pa po
periodičnem obračunu ugotovijo koliko so posamezna delovišča presegla plan in
potem po določenem ključu razdelijo ta denar, nekaj na osebne dohodke, drugega pa
na sklade podjetja. V tem podjetju v Radovljici imajo 7 gradbenih enot, ki delajo na
gradbiščih od Kranjske gore do Otoč. V vsaki gradbeni enoti pa imajo tudi sindikalni
pododbor. Zato probleme v posameznih gradbenih enotah rešujejo kar na sestankih
sindikalnih pododborov. / M. Ž.
Vir: Glas, 10. 5. 1961

Oglas SGP Gorenjc
Vir: Glas, 28. 12. 1961

Oglas podjetja Gorenjc
Glas, 25. 12. 1963

Težave v »Gorenjcu«. V kolektivu Splošnega gradbenega podjetja »Gorenjc« v
Radovljici je bilo v torek posvetovanje vseh članov samoupravnih organov, članov
zveze komunistov in sindikalnega odbora. Razpravljali so o nekaterih perečih
nalogah in o težavah, ki so pred tem kolektivom spričo novih ukrepov v našem
gospodarstvu.

Glavni problem izvira iz tega, ker so letos dokaj zmanjšane investicije in s tem
grabena dejavnost. Kolektiv je pred rešitvijo, kako naj ekonomično zaposli
mehanizacijo in delavstvo. Res pa je, da se je ta kolektiv dokaj uveljavil zadnja leta s
svojimi deli ne le v Radovljici, marveč tudi v Kranju, na Golniku, na Jesenicah in
drugod.
Vir: Glas, 12. 6. 1965
Kaj se skriva v »Gorenjcu« / Odpuščenje delavcev je povzročilo veliko
nejevolje med kolektivom. V splošnem gradbenem podjetju Gorenjc v Radovljici je
zadnji odpust 24 delavcev in uslužbencev iz upravno tehničnega vodstva podjetja
povzročil pri prizadetih in pri ostalih članih kolektiva precej hude krvi. Člani kolektiva
menijo, da vsi odpusti niso bili pretehtani, marveč plod samovolje nekaterih članov v
upravi.
Pod plaščem samouprave. Delavski svet podjetja je že pred približno dvema
mesecema pooblastil komisijo, da naj ugotovi, koliko delovnih mest bo potrebnih za
nadaljnji zmanjšani obseg poslovanja podjetja in v zvezi s tem tudi koliko bo
potrebnih zaposlenih. Ta je ugotovila, da je potrebnih le okoli 320 zaposlenih,
oziroma da je 100 ljudi odveč. Ker je večina od teh delavcev sezoncev, pri skrčenju
obsega zaposlenih ni bilo skoraj nikakršnih težav, saj je skoraj 80 delavcev odšlo z
naravno fluktuacijo. Zataknilo pa se je pri odpustih iz upravno tehničnega vodstva
podjetja.
Spet so pooblastili komisijo, ki je ugotovila, da je v upravno tehničnem vodstvu
podjetja odveč 24 delovnih mest in prav toliko zaposlenih ter odločila, da morajo iz
podjetja 3 delovodje, dva tehnika, pet mehanikov, dve kuharici, snažilka šest
uslužbenk iz administracije itd. In tem so izdali tudi odločbe o odpovedi delovnega
razmerja.
Omenjena komisija ni izdelala nikakršnih kriterijev za slehernega prizadetega, zakaj
ga odpušča, marveč je odpustila kar tiste ljudi, ki so tedaj zasedali določena delovna
mesta, ne glede na to ali so dobri ali slabi delavci.
Naslednja napaka, ki jo je storila komisija pri odpuščanju je ta, ker je izdala odločbe v
imenu delavskega sveta podjetja, ta pa o odpustih sploh ni sklepal. To kar je izdelala
komisija, bi bil lahko le predlog za širšo razpravo najprej pred celotnim kolektivom in
kasneje pred delavskim svetom. Ob tem ni razumljivo niti to, da so odpustili tudi ljudi
iz tistih oddelkov uprave podjetja, kjer je bilo vse doslej »ozko grlo« in so skoraj
redno mesečno opravljali nadure. To velja za materialno knjigovodstvo, kjer so na
primer v avgustu opravili čez 200 nadur.
Kje so bili …? Ob vseh teh anomalijah se vsakdo vpraša, kdo je sploh dopuščal, da
je o vsem tem v podjetju odločala le skupina ljudi. Ko smo se pogovarjali s člani
kolektiva, so nam ti zatrjevali, da so temu krivi slabi odnosi upravno tehničnega
vodstva, ker samoupravljanje in hkrati delitveni sistemi, med posameznimi delovnimi
enotami še niso dovolj izoblikovani.
Toda vprašajmo se, kje so bili ob tem komunisti, samoupravni organi ter sindikalna
organizacija? Strokovne službe in zlasti samoupravni organi bi morali že prej posvetiti
več pozornosti organizaciji dela, tehnološkim postopkom in delitvenim odnosom. Če
bi to storili že prej, se ne bi dogajalo, da sedaj ljudi odpuščajo, hkrati pa ugotavljajo,
da jih v nekaterih oddelkih še potrebujejo. / Milan Živkovič
Vir: Glas, 22. 9. 1965

Oglas SGP »Gorenjc« Radovljica
Vir: Glas, 9. 4. 1966
☼☼☼☼
Adaptacija kopališča. Očak med bazeni se pomlajuje. Če bo šlo vse po načrtih, bo
imela drugo leto Radovljica zopet enega izmed najlepših bazenov pri nas. Dosedanje
trimesečno delo, ki ga izvaja SGP Gorenjc, mu je že dalo grobe oblike bodočega
izgleda. / P. Colnar.
Vir: Glas, 13. 8. 1966

Gradbeni odbor obnove kopališča
Vir: arhiv PK Radovljica
Op.: Peti z leve je direktor SGP Gorenjc – Jože Ahačič.
☼☼☼☼

Oglas SGP Gorenjc, 1968
Vir: Bilten tekmovanja Kurikkala (hrani Športna zveza Radovljica)
☼☼☼☼

Tako kot drugod na Gorenjskem, so tudi v SGP Gorenjc le po okrasili volišče.
Vir: Glas, 12. 4. 1969
☼☼☼☼

Odlični spričevali za gradbeno podjetje Gorenjc – Radovljica / Hotele, šole,
stanovanja, tovarniške hale zida SGP Gorenjc. Delavci SGP Gorenjc so uspešno

opravili dva težka in zapletena praktična izpita. – Osnovna šola v Lipnici in Golf hotel
na Bledu sta najlepši diplomi za podjetje, ki jih je gradilo – Golf hotel na Bledu, ki ga
gradi SGP Gorenjc Radovljica, bo največji hotel na Gorenjskem – Kakšna je cena in
prostornina stanovanj v vila blokih v Radovljici – Prva naročila za gradnjo zasebnih
stanovanjskih hiš.
V časopisnih poročilih često zasledimo novico, da so slovesno izročili namenu ta ali
oni hotel, to ali ono trgovino, stanovanjski blok, most ali kaj podobnega. Ob otvoritvi
se govornik običajno zahvaljuje občini, republiki, investitorju itn za razumevanje in
sodelovanje. Le redko pa slišimo čestitke delavcem, ki so objekt gradili, tehnikom, ki
jih vsak nov projekt postavlja pred ponovno preizkušnjo. Saj dve stavbi nista enaki,
prav tako ne dva mosta, dva hotela ali dve tovarni hali.
Golf hotel, največji hotel na Gorenjskem. Pred kratkim sem obiskal na Bledu
gradbišče, kjer SGP Gorenjc gradi novi Golf hotel. To bo največji in najmodernejši
hotel na Gorenjskem, last Ljubljana-transporta. V petih nadstropjih bo 150 sob, vsaka
soba bo opremljena s kopalnico, sanitarijami, telefonom, večji apartmaji pa še s
televizijo, radioaparati in gramofoni. Vsaka soba ima svoj balkon, torej bo to hotel s
150 balkoni. Hotel bo imel dva kopalna bazena s termalno vodo 28 stopinj C (iz
lastnega 600 m globokega izvira). V hotelu bo 290 ležišč, prav toliko pa tudi sedežev
v glavni restavraciji. Investicija znaša 3 milijarde in 200 milijonov S din. To je največja
investicija vseh časov na Bledu. Razumljivo je, da je kolektiv gradbenega podjetja
Gorenjc prevzel veliko odgovornost, ko se je lotil zidave tega zahtevnega objekta.
Vodja gradbišča Stane Cajnko, višji gradbeni tehnik, je v zvezi s tem izjavil:
»Hotel smo začeti graditi poleti 1967. leta. Na gradbišču povprečno dela 100
delavcev. To je specifična gradnja, ki je precej zahtevna. Objekt stoji na 64
železobetonskih temeljih v obliki vodnjakov, globine 4 do 12 metrov. Na teh vodnjakih
je postavljena železobetonska skeletna konstrukcija. Nizki del objekta, ki obsega dve
etaži po 50 m2, ima masivne železobetonske rebraste strope. Zgornji, stanovanjski
del hotela, ima super železobetonske strope. Samo v eni plošči spodnjega hotela je
vgrajenih 560 m3 betona in 80 ton armaturnega železa. Do zdaj smo porabili 450 ton
armaturnega železa. Brez stropov smo v objekt vgradili 6240 m3 betona, vzidali smo
1600 m3 opečnega zidovja raznih debelin.«
Golf hotel – ponos gradbenikov. Stane Cajnko je povedal še to zanimivo primerjavo:
»Pri gradbeništvu sem zaposlen že 32 let. Sodeloval sem pri različnih gradnjah na
Gorenjskem: pri zidavi Šport hotela na Pokljuki, 120 metrski skakalnici v Planici,
jeseniški banki, pri zidavi stanovanjskega naselja na Koroški Beli, zdravstvenega
doma na Bledu, osnovni šoli Gorje, mosta na Belci itn. Toda Golf hotel je največji
objekt pri katerem sodelujem. Menim, da je naše (SGP Gorenjc) podjetje sposobno
graditi najzahtevnejše sodobne objekte. Razpolagamo z zelo tehničnim kadrom,
imamo dobre delovodje, sposoben operativno tehnični kader in dosti mehanizacije.
Še dober mesec in hotel bo nared.«
Golf hotel na Bledu je nedvomno največji uspeh delovnega kolektiva Gorenjc.

Golf hotel – največji in najmodernejši hotel na Gorenjskem gradi SGP Gorenjc.
Rekordni čas gradnje. »Če želiš videti lepo sodobno šolo, potem moraš obiskati
osnovno šolo v Lipnici, pri Kropi,« mi je ondan dejal Stanko Kajdiž, predsednik
skupščine občine Radovljica. Posebno pohvalno se je izrazil o telovadnici šole v
Lipnici, ki so jo preteklo soboto slovesno izročili namenu.
Dušan Poljšak, ravnatelj osnovne šole Lipnica, je dejal: »Junija lani smo preureditev
šole zaupali gradbenemu podjetju Gorenjc. Komaj smo verjeli, da bi bila šola lahko
preurejena za pouk do začetka šolskega leta. Pa vendar smo v nove prostore vstopili
že septembra lani. SGP Gorenjc je preureditev šole opravil v rekordnem času treh
mesecev. In solidno. Na delo nimamo drugih pripomb kot pohvalo za gradbince. Od
prejšnjih štirih učilnic jih je zdaj devet, s preureditvijo smo pridobili nove prostore za
kabinete, garderobo, kuhinjo, telovadnico in sanitarije. Z delom gradbenega podjetja
Gorenjc smo resnično zadovoljni.«
Med največje uspehe podjetja Gorenjc v zadnjih treh letih poleg Golf hotela in
osnovne šole na Lipnici lahko prištejemo še gradnjo tkalnice Sukno Zapuže,
preureditev hotela Krim na Bledu, preureditev Grajskega dvora v Radovljici in gradnjo
nova hale za podjetje Kovinar Kranj. V zadnjih treh letih je Gorenjc sezidal v
radovljiški občini 100 novih stanovanj.
Gradnja zasebnih hiš. Gradbeno podjetje Gorenjc je bilo ustanovljeno 1947. leta.
Pred sedmimi leti so se združili z gradbenim podjetjem Bled. Lani je bilo v podjetju
zaposlenih 276 delavcev, od tega 151 domačinov. Fluktuacija delovne sile upada iz
leta v leto. V zadnjih letih so kupili precej nove mehanizacije, kar jim omogoča
gradnjo večjih objektov. Zanimivo je, da v prejšnjih letih sploh niso dobili naročila za
gradnjo zasebnih stanovanjskih hiš, lani pa so dobili naročila zasebnikov za zidavo
osmih hiš. To je odsev zaupanja, ki ga občani kažejo do svojega domačega
gradbenega podjetja. Ni kaj, delovni uspehi Gorenjca to zaupanje opravičujejo. /
Besedilo in slike: J. Vidic.
Vir: Glas, 31. 5. 1969
Op.: Del teksta o SGP Gorenjc je v mapi »Gradnja 1960-1970 (Radovljica in Lesce) –
vila bloki.

Logotip na računu podjetja SGP Gorenjc, 1969
Vir: DAR

Vir: Glas, 2. 8. 1969
»Imamo dovolj dela«, je dejal Jože Ahačič, direktor SGP Gorenjc, Radovljica. v
letni sezoni je pri SGP Gorenjc, Radovljica, zaposlenih okrog 300 delavcev, od tega
dva gradbena inženirja in sedem tehnikov. V primeri z drugimi gradbenimi podjetji je
pri Gorenjcu zaposlenih več kot polovica domačih delavcev. V podjetju je 20
vajencev in šest štipendistov. Jože Ahačič, direktor Gorenjca, je povedal, da imajo v
domači občini dovolj dela. Projekt za vila bloke so odkupili od zavoda za urbanizem
Bled za 15 milijonov S din. Sicer pa imajo lastni projektivno biro, ki je pred kratkim
izdelal projekt za proizvodno halo v Otočah (za obrat Iskre), pripravljajo pa tudi
projekte za predilnico tovarne Sukno Zapuže.
V zadnjih dveh letih je SGP Gorenjc kupil za 200 milijonov S din razne gradbene
mehanizacije in opreme, ki je nujna za sodobno graditev objektov. V podjetju imajo tri
žerjave, avtobager, štiri tovornjake, kombi, kupili pa so tudi vibrovaljar, vibratorje,
motorne žage in drugo opremo.
Direktorja SGP Gorenjc sem povprašal, kako to, da imajo v gradbeništvu na splošno
razmeroma nizke osebne dohodke. Tovariš Ahačič je na vprašanje odgovoril:
»Res je, da so v gradbeništvu razmeroma nizki osebni dohodki. Vzrokov za to je več.
Gradbeništvo še vedno ni dovolj mehanizirano. Drobne domače opreme za
gradbeništvo se ne dobi, z uvozom pa so težave in stroški. Gradbeni material je
vsako leto dražji, stroški za projekte veliki, na tržišču pa močan konkurenca. Menim,

da je prav nelojalna konkurenca često vzrok za nizke osebne dohodke delavcev v
gradbeništvu.« / J. Vidic
Vir: Glas, 18. 6. 1969
☼☼☼☼

Upravna stavba SGP Gorenjc, ok. 1970
Vir: Digitalni arhiv Radovljica

Uslužbenke SGP Gorenjc, ok. 1970
Vir: DAR

Vir: Glas, 6. 1. 1971

Značka SGP Gorenjc ob petindvajsetletnici podjetja, 1972
Vir: arhiv družina Vobovnik

Oglas ob 25-letnici podjetja SGP Gorenjc
Vir: Glas, 9. 9. 1972

Oglas ob 25-letnici podjetja SGP Gorenjc
Vir: Glas, 13. 9. 1972
25 letnica SGP Gorenjc / Letos 40 milijonov dinarjev dohodkov. 320-članski
kolektiv splošnega gradbenega podjetja Gorenjc iz Radovljice je minulo soboto
proslavil 25-letnico. Ob tej priliki so pregledali dosedanji razvoj podjetja in 78 članom
kolektiva, ki so v podjetju več kot 10 let, podelili plakete in spominske zlatnike.
Splošno gradbeno podjetje Gorenjc je bilo z odločbo občinskega ljudskega odbora
Radovljica ustanovljeno v začetku avgusta 1947. Leta. Imenovalo se je podjetje
Megrad. Čez tri leta se je podjetju priključilo podjetje Novi dom, čez približno dve leti
in pol pa še Obidgrad. V splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica pa se je
takratno podjetje preimenovalo marca 1953. leta.
Podjetje, v katerem je bilo ob ustanovitvi zaposlenih 12 delavcev, je bilo
ustanovljeno, da gradi objekte v Radovljici in njeni bližnji okolici. Počasi se je
razvijalo. Leta 1950 je bilo v podjetju zaposlenih 50 delavcev, šest let kasneje 82 in

šele 1958. leta je število preseglo številko 100. Od takrat naprej je kolektiv številčno
postopoma rasel vse do 1966. leta, ko se ni več bistveno spreminjal. V podjetju so
namreč začeli posvečati večjo skrb sestavu zaposlenih kot povečanju. Čeprav jim
danes še vedno primanjkuje delavcev ustrezni kvalifikacijskih struktur (predvsem
zidarjev in tesarjev), pa so danes v podjetju že 4 inženirji, 8 tehnikov, 16
visokokvalificiranih delavcev, 104 kvalificiranih, 77 polkvalificiranih in 47
nekvalificiranih. Leto 1966 pa je pomembno tudi zato, ker so se takrat odločili za
uvajanje mehanizacije in za modernizacijo proizvodnje oziroma gradnje.
Že 1954. leta je Gorenjc začel graditi stanovanjske, industrijske, turistične in
komunalne objekte tudi zunaj občine. Tako so gradili v Kamniku, Tržiču, na Golniku,
v Kranjski gori, Podkorenu, na Jesenicah in v Kopru. Tako je bilo vse do 1968. leta,
ko so se v radovljiški občini močno povečala investicijska vlaganja. Tudi zdaj gradijo
predvsem doma. Pravijo, da je takšna usmeritev v dolgoročni perspektivi morda
lahko nevarna, vendar so prepričani, da jim v prihodnje dela ne bo zmanjkalo.
Za ilustracijo poglejmo, kaj je podjetje Gorenjc zgradilo v 25 oziroma v zadnjih letih.
Doslej so zgradili 1267 stanovanj, 18 hotelskih objektov, med katerimi tudi hotel Golf
na Bledu, 6 zdravstvenih objektov, 27 industrijskih, med katerimi sta večja Sukno
Zapuže in Almira v Radovljici, 4 šole ter 86 različnih komunalnih objektov (vodovodi,
kanalizacija, daljnovodi itd.).

Med 18 hotelskimi objekti, ki jih je zgradilo splošno gradbeno podjetje Gorenjc iz
Radovljice, je tudi hotel Krim, ki je bil odprt letos.
Nič manj niso zanimivi podatki, ki kažejo razvoj podjetja po ustvarjenem dohodku.
1952. leta je znašal dohodek podjetja 350 tisoč novih dinarjev, osem let kasneje
nekaj nad pet milijonov, 1967. leta 18 milijonov, 1970. so dosegli 30 milijonov in letos
predvidevajo, da bo znašal dohodek 40 milijonov novih dinarjev. Sorazmerno z
dohodkom pa je naraščala tudi vrednost osnovnih sredstev. Trenutno imajo za skoraj
8.5 milijona novih dinarjev opreme in mehanizacije. V prihodnje pa nameravajo
tovrstna vlaganja še povečati.
Čeprav je danes v gradbeništvu značilna nenehna fluktuacija delovne sile, v podjetju
skrbijo tudi za družbeni standard zaposlenih. Delavci dobijo prehrano v podjetju.
Prihodnje leto pa bodo zgradili nov samski dom s 100 posteljami. Razen tega

rešujejo tudi stanovanjske probleme zaposlenih. Ob vsem tem pa si prizadevajo, da
delavci dobivajo tudi ustrezne osebne dohodke. Povprečni osebni dohodek v podjetju
je znašal letos ob polletju 183 dinarjev, pravijo pa da bo ob tričetrtletju še večji.
In ko že govorimo ob jubileju o razvoju in uspehih tega radovljiškega gradbenega
podjetja, povejmo še to, da je Gorenjc danes eno tistih podjetij, ki gradi kvalitetno in v
dogovorjenih rokih. Direktor Jože Ahačič pravi: »Perspektivno gledano bi bilo morda
dobro, da bi se pojavljali tudi zunaj občine, toda potem ne bi mogli izpolnjevati
gradbenih oziroma pogodbenih rokov. To naj bi bila prej slaba kot dobra reklama za
nadaljnjo perspektivo. Tako gradimo raje doma, kjer imamo po zaslugi občinske
skupščine vedno vse zmogljivosti zasedene.« / Os
Vir: Glas, 13. 9. 1972

Pripojitev Vodovoda in Komunale / Soglasje za Bled, za Radovljico ne. Na
dnevnem redu sredine seje radovljiške skupščine je bila tudi razprava in sklepanje o
predlogu za soglasje o pripojitvi Vodovoda Radovljica k Splošnemu gradbenemu
podjetju Gorenjc Radovljica in o soglasju o spojitvi Komunalnega podjetja Bled z
Obrtnim gradbenim podjetjem Bled. Odborniki o pripojitvi Vodovoda Radovljica h
Gorenjcu Radovljica niso dali soglasja, o spojitvi obeh blejskih podjetij pa so sklep o
soglasju sprejeli.
Na seji so ugotovili, da je referendum o pripojitvi Vodovoda Radovljica k podjetju
Gorenjc v obeh kolektivih uspel, medtem ko so se v podjetju Gorenjc na referendumu
izrekli proti pripojitvi Komunalnega podjetja Radovljica. S pripojitvijo Vodovoda in
Komunalnega podjetja Radovljica k podjetju Gorenjc so v Radovljici nameravali rešiti
položaj komunalne službe in dejavnosti. Ker pa v podjetju Gorenjc niso bili za
pripojitev Komunalnega podjetja, so odborniki menili, da samo s pripojitvijo podjetja
Vodovod h Gorenjcu sedanjega problema komunalne službe oziroma dejavnosti ne
bi rešili. Ob tem so ponovno ugotovili, da je sedanji položaj Komunalnega podjetja
Radovljica treba čim prej rešiti. Del dejavnosti v tem podjetju (razen mizarske
delavnice) namreč menda nenehno nazaduje. Prav tako so nekateri poudarili, da v
podjetju in izpeljano samoupravljanje. Zato je skupščina sklenila, naj položaj in
razmere v tem podjetju takoj pregleda komisija za družbeni nadzor in potem o
ugotovitvah obvesti občinsko skupščino.
Pri spojitvi Komunalnega podjetja Bled z Obrtnim gradbenim podjetjem Bled so na
skupščini ugotovili, da je referendum v obeh podjetjih uspel. Pri izdaji soglasja so
menili, da bo novo podjetje Grad Bled s sprejetjem ustreznih programom in
izvajanjem del že v bližnji prihodnosti razrešilo nekatere komunalne probleme na
Bledu.
Vir: Glas, 27. 10. 1973

Vir: Glas, 7. 11. 1973

SGP Gorenjc, 1973
Vir: Bilten 25 let Almire (posredoval Franci Valant, p. d. Benč)
Op.: Desno: upravna stavba, strojna delavnica / zadaj: stanovanja za delavce.
☼☼☼☼

SGP Gorenjc na poti napredka. Splošno gradbeno podjetje Gorenjc ima zaposlenih
285 delavcev, v času sezone se ta številka povzpne tudi na 350 ljudi. Medtem ko so
lani dosegli 4 S milijarde realizacije, računajo letos na 5 in pol S milijard letne
realizacije. Po polletnem izračunu letošnjega leta so prepričani, da bodo plan še
presegli.
»Gorenjc«, ki ima trenutno odprtih več večjih in manjših gradbišč v radovljiški občini,
je v občinskem mirilu uspel predvsem zaradi tega, ker je vedno največ pozornosti
namenil predvsem kvaliteti gradnje. Do zdaj ob njegovih gradnjah še ni bilo pritožb in
razočaranja, zato še vedno uspe pri vseh javnih natečajih in razpisih. Med
pomembne gradbene pozitivne lastnosti sodi poleg kvalitete del tudi čas in trajanje
dela. »Gorenjc« se je postavljenih rokov vedno »držal«, zato ni nikoli prišlo do večjih
kasnitev.

V delovni organizaciji so razvili notranjo samoupravo, notranje samoupravne odnose
prek treh delovnih skupin, delegatskega sistema, s tremi neposredno izvoljenimi
delegati v odbor delavske kontrole in odbor za medsebojna razmerja. Sprejeli so tudi
vse potrebne samoupravne akte, ki jih nalaga nova ustava in si skratka že od vsega
začetka prizadevati, da zagotovijo delavcem vse njihove pravice. Tudi zaradi tega ne
ostaja Splošno gradbeno podjetje Gorenjc na prvih razvojnih korakih, temveč
uspešno koraka naprej in si ob solidni notranji organiziranosti in solidni gradnji
zagotavlja še večje delovne uspehe na področju gradbeništva.
Značilnosti, ki so bile osnova za širok razmah proizvodnje in za vedno nove delovne
uspehe Splošno gradbenega podjetja Gorenjc iz Radovljice, se nedvomno v prvi vrsti
kažejo v nenehnih prizadevanjih za uvedbo sodobne mehanizacije in modernizacije.
Moderna strojna oprema ni le olajšala dela neštetim delavcem, temveč je gradnjo tudi
močno pospešila in pocenila. Tega so se v veliki meri pri Gorenjcu zavedali, zato so
nenehno vlagali prav v novo strojno opremo.
Pri Splošno gradbenem podjetju Gorenjc so se uveljavili predvsem v občinskem
merilu: tako so zgradili novo šolo ter odprli številna večja gradbišča pri domačih
tovarnah kot Veriga Lesce, Iskra Otoče, Plamen Kropa, Sukno Zapuže, seveda pa pri
tem delali z vso močjo tudi na področju stanovanjske gradnje. Ob vsem tem pa niso
zanemarili svojih delavcev, predvsem tistih, ki so prihajali iz drugih republik in ki so
imeli največ težav prav zaradi stanovanjskega problema. Zanje so postavili zelo
soliden stanovanjski blok s centralnim ogrevanjem in s prostori za družbeno
prehrano. Delavci priznavajo, da zdaj žive v zelo urejenih stanovanjskih razmerah.
Vir: Glas, 2. 8. 1974

Vir: Glas, 2. 8. 1974

Razpis za prosta delovna mesta
Vir: Glas, 27. 3. 1974

Razpis za prosta delovna mesta
Vir: Glas, 5. 6. 1974

Oglas SGP Gorenjc
Vir: Glas, 5. 8. 1975

☼☼☼☼

Logotip IMOS Gorenjc, s. p. o., 1979
Vir: DAR
☼☼☼☼

Oglas SGP »Gorenjc«, 1984
Vir: DAR
☼☼☼☼

Vhod v SGP Gorenjc, ok. 1980
Vir: DAR
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poizkus rekonstrukcije večjih gradenj SGP Gorenjc:
Nekatere prve Megradove in Gorenjčeve gradnje: adaptacija in predelava “Neue
Heimat”, - Prešernova ulica (adaptacija v letih 1946-48), ), adaptacija ljudskega doma
v Radovljici – d. občina (1951-52), adaptacija psihiatrične bolnice v Begunjah (195255), naselje pod Oblo gorico - dvojčki (1952-1965), nova kino dvorana, adaptacija
hotela Grajski dvor ter nadzidavi šole in sodišča v Radovljici (1953), asfaltiranje ceste
Radovljica-Lesce (1953-54), letališka stavba v Lescah (1955), vodovod v Begunjah /
iz Drage (1958), trafo postaja v Radovljici (ok. 1960), oficirski blok na Gorenjski cesti
in bloka na Poljski poti (1961), pošta v Radovljici (1961), adaptacija Kemične tovarne
v Podnartu (1961), bloki v Cankarjevi ulici (1961-1972), Almira - najprej Tapetništvo
in Ključavničarstvo (1963), pekarna v Lescah (1964-67), blagovnica za AP (1964),
poslovna stavba za AP (1965), most preko Save na Lancovem (1966), most preko
Save v Podnartu (1966), prenova kopališča v Radovljici (1966-67), tkalnica v
Zapužah – Sukno (1967), golf hotel na Bledu (1967-69), dograditev OŠ v Lipnici
(1968), križišče v Stane Žagarju v Radovljici (1968), telovadnica ob šoli v Lipnici
(1969), vila bloki v Radovljici (1969-72), prezidava OŠ Lesce (1970), adaptacije
restavracije Triglav v knjižnico (1971-72), dom upokojencev – adaptacija (1972), dom
dr. Janka Benedika (1976-77), Cankarjeva ulica – druga faza (1981), podiranje in
gradnja Nove Prešernove ulice (1987-1991 in 1995-97),
Izven naše občine se spomnim (Franci Valant): novi proizvodni objekti v tovarni
TITAN v Kamniku, novi objekti v Tovarni smodnika v Kamniku, osnovna šola v
Gorjah, zadružni domovi po vaseh so nekateri, ki se jih spomnim.
Vir: Franci Valant, p. d. Benč in DAR
Op.: Omenjeni so le objekti, ki se jih je spomnil g. Valant in objekti pri katerih je ob
gradnji v časopisih omenjeno ime SGP Gorenjc. Sem spada npr. nekaj objektov v
Tovarni verig Lesce (posamezne gradnje in letnice nam ni uspelo najti …),
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nekaj pričevanj upokojenih delavcev SGP Gorenjc:
SGP Gorenjec je gradil tako, da je na različnih gradbiščih izvajal določene faze,
potem pa so se »posadke« zamenjale (betonaža, mizarji, kovinarji …). / Franci
Habjan.
SGP Gorenjec je imel prvo separacijo na Lancovem, zadaj za Remčevo domačijo. //
Kasneje so zgradili separacijo v bližini Fuksove brvi, kjer je še danes. / Franci
Habjan.
Iso-span blokov se dobro spomnim. Ko so gradili bloke ob Volčjem hribu zagotovo
niso uporabljali svojih »votlakov«. Spomnim se, da smo jih vozili »od daleč«. Votlaki
so bili dejansko mešanica betona in lesnih ostankov. Gradili smo jih tako, da smo
položili eno vrsto, potem pa to zalili z betonom. Sledila je druga vrsta … / Franci
Habjan.

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

Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Prvič objavljeno:
Zadnjič dopolnjeno:

01. 05. 2016
31. 12. 2016

goran.lavrencak@gmail.com

