
Vinko Savnik in trgovina v Radovljici 

 

Zakonca Savnik / vir: arhiv Darja Novak 

Nova hiša je bila zgrajena po letu 1922, na mestu bivše Murnikove hiše. 

 

Trgovina Vinko Savnik / DAR, ok. 1925 

 



 

Oglas Vinko Savnik / Domoljub, 1928 

 

 

Oglas Vinko Savnik / Gorenjska - obrtna …, 1931 

 



 

Vino Savnik ob svojem avtomobili in pred svojo trgovino / DAR, ok. 1930 

 

 

Oglas Vinko Savnik / Sokolska spomenica, 1933 

 



 

Oglas Vinko Savnik / Leksikon Dravske banovine, 1935 

 

 

Oglas Vinko Savnik / Slovenčev koledar, 1941 

 

 

Oglas Vinko Savnik / Karawanken Bote, 1943 

 

 

 

 

 



Prva leta po drugi svetovni vojni 

Telefonski imenik 1945-1947 

Savnik Vinko, trgovina z manufakturo in galanterijo  2-11 2-11 2-11 
 
 
Leto 1948 - ukinitev skoraj vseh privatnih trgovin 
 
27. 4. 1948 je bil razglašen temeljni zakon o zasebnih trgovinah. Organizacijo 
trgovine odslej vodi država, ki odloča plan trgovske mreže. Tedaj so OLO in KLO 
ukinili skoraj vse privatne trgovine oziroma niso dajali dovoljenja za nadaljnje 
opravljanje trgovske dejanovnosti večini trgovin »ker niso v planu trgovske mreže« ali 
pa so jim dokazali razne prekrške. Slednjega so se v Radovljici manj posluževali - pri 
večini trgovcev so s prepričevanjem dosegli »lastne izjave« o prenosu trgovin v 
državni sektor (večina starih trgovcev je obdržala v njih službe in prejemala 
najemnino za lokale). Na ta način je bila v Radovljici ukinjena tudi trgovina z 
mešanim blagom Vinka Savnika (Radovljica 45). Od 15. maja do 7. avgusta 1948 je 
potekal prevzem blaga privatnih trgovcev.  
Vir: Radovljica v letih po 2. svetovni vojni (avtorica Nada Holynski / Radovljiški 
zbornik 1992) 
 

 

Leto 1951 - KLO prevzame v upravljanje vse trgovine 

Leta 1951 je bila nova reorganizacija trgovin in do 1. 12. 1951 so KLO morali prevzeti 
v upravljanje vse trgovine. Likvidirani so bili okrajni magazini in ustanovljena so bila 
manjša ali večja trgovska podjetja. Eden pomembnejših naslednikov Okrajnega 
magazina je bilo trgovsko podjetje na drobno in debelo v Lescah.   
Vir: Radovljica v letih po 2. svetovni vojni (avtorica Nada Holynski / Radovljiški 
zbornik 1992) 

 

 

 



 

Trgovina Moda / Knjiga »Ivan Vurnik«, ok. 1975 
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