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GUMARSTVA V KRANJU



Tradicija pomeni trdnost. Vliva zaupanje. Priča o tem, 
da obvladamo svoj posel. Tudi takrat, ko ne teče vse 
gladko. Ker se lahko naslonimo na izkušnje. In mi jih 
imamo. Temeljijo na 100-letni tradiciji.

Zgodba o razvoju gumarstva v Kranju se je začela pisati leta 1920, 
ko je bila ustanovljena družba Atlanta, ki se je že naslednjega leta 
preimenovala v družbo Vulkan.
 
Kmalu so se z  novoustanovljeno družbo začele spogledovati tuje, že 
uveljavljene družbe s področja gumarstva, kot je avstrijski Semperit, 
katerega last postane podjetje leta 1931. Proizvajali so plašče in 
zračnice za kolesa, gumenotehnične izdelke, cevi za vodovode in 
plinske napeljave, stiskane izdelke in prevleke valjev.



Leta 1940 je podjetje v celoti prešlo v last nemškega Continentala. 
Istega leta se je pričela proizvodnja avtomobilskih pnevmatik, kar 
velja za pomemben korak v razvoju.

V povojnem obdobju je v postopku nacionalizacije podjetje postalo 
družbena last in se leta 1946 preimenovalo v Tovarno gumijevih 
izdelkov Sava.

Sledilo je pestro obdobje vsestranskega razvoja in hkrati novih 
organizacijskih sprememb. Stekla je redna proizvodnja avtomobilskih 
pnevmatik.V začetku petdesetih let so že prodajali gumenotehnične 
izdelke v tujino.

Leta 1956 so odprli obrat II. na Gašteju, ki še danes velja za največji 
obrat gumarske dejavnosti v Sloveniji.



Leta 1967 je podjetje sklenilo novo licenčno pogodbo s Semperitom. 
S prodajo Semperita je podjetje leta 1985 ponovno prešlo v last 
družbe Continental.

Pomembno obdobje za Savo se je začelo leta 1997 s podpisom 
pogodbe med korporacijo Sava in ameriškim koncernom Goodyear 
o skupnem vlaganju na področju avtomobilskih pnevmatik.

Poslovna skupina Sava je po odprodaji deleža novonastalega 
podjetja Sava Tires Goodyearu pričela z obsežnimi naložbami in 
akvizicijami.

S šestimi dejavnostmi, med njimi kot temeljna Gumarstvo, je bila 
Sava leta 2000 najhitreje rastoča poslovna skupina (PS) v Sloveniji.



V Gumarstvu so potekale pomembne investicije, ki so odločilno 
prispevale k uspešnemu in vizionarskemu napredku družbe. 
Odprli so proizvodni obrat Print in nov objekt Mešalnice.

Leta 2002 je PS Sava svojo temeljno dejavnost Gumarstvo 
organizirala pod okriljem novoustanovljenega podjetja Savatech. 
Sledil je intenziven razvoj gumarske dejavnosti in podjetja Savatech.

Leta 2005 je s svojo dejavnostjo začel nov proizvodni obrat programa 
Eko. V skrbi za družbeno odgovornost so se na področju celotnega 
podjetja Savatech nadaljevale večje investicije v zmanjšanje vpliva 
dejavnosti na okolje.



Leta 2012 je bilo podjetje Savatech v okviru dejavnosti Gumarstvo 
PS Sava prodano češkemu gumarskemu koncernu, poslovni skupini 
ČGS. Pod okriljem novega lastnika so se izvedle večje investicije v 
programu Transportni trakovi.

Leta 2016 je švedsko podjetje Trelleborg prevzelo celotni ČGS in 
podjetje Savatech je postalo del gumarskega koncerna Trelleborg.

Nadaljevala so se vlaganja v nadgradnjo proizvodnih zmogljivosti 
ter izboljšanje tehnologije in delovnega okolja (Print, Mešalnica, 
Transportni trakovi), hkrati pa je potekal proces intenzivne 
integracije v skupino Trelleborg.



Že pred leti začeti procesi razvoja gumarske dejavnosti se nadaljujejo 
znotraj nove poslovne skupine, ves čas z mislijo na nove povezave in 
nove poti v prihodnost.

Povezujemo tradicijo in najsodobnejša strokovna znanja, 
ki so nam v okviru globalne poslovne skupine še bolj 
dostopna.

Pot nadaljnemu napredku je odprta.
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