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 »OD ISTRA BENZA DO ISTRABENZA: 1948–1996«
RAZSTAVA IN PUBLIKACIJA POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER

Istrabenz je sodil med pomembnejša gospodarska podjetja 
na Primorskem, kasneje pa tudi širše po Sloveniji, zato 
smo menili, da si podjetje Istrabenz in njegovi nekdanji 
zaposleni, ki so ga pomagali ustvarjati in graditi, zaslužijo 
predstavitev z razstavo in publikacijo. 

Za predstavitev v knjižnici v Pivki smo se odločili tudi zato, 
ker je bil, v letih od 1951 do 1974, Istrabenzov direktor 
Anton Vodopivec doma iz Petelinj pri Pivki. 

S projektom »od ISTRA BENZA do ISTRABENZA: 
1948–1996« predstavljamo dejavnost in poslovanje 
Istrabenza v obdobju, ko je bil v družbeni lasti: od 
ustanovitve podjetja leta 1948 do zaključka njegovega 
lastninskega preoblikovanja leta 1996. 

Ker arhiv podjetja ni ohranjen v celoti in ni prevzet v 
pristojni arhiv, smo na razstavi in v publikaciji, v obsegu 
232 strani, zajeli zgodovinsko ozadje, pričevanja nekdanjih 
zaposlenih ter nam dostopno ohranjeno pisno, fotografsko, 
avdiovizualno in drugo arhivsko gradivo, ki se nanaša na 
podjetje Istrabenz v tem obdobju. 

Do sedaj smo razstavo predstavili v Mali loži v Kopru (8. 4. 
do 5.5. 2021) in Pokrajinskem arhivu Koper (6. 5. do 31. 5. 
2021), Mestni knjižnici v Izoli (1. 12. 2021 do 31. 1. 2022) 
in v Pomorskem muzeju Sergej Mašera v Piranu (30.4. do 
13. junija 2022). 

Po predstavitvi v knjižnici Pivka se, z arhivskim gradivom 
dodatno dopolnjena razstava, v jeseni leta 2022 seli še v 
Notranjski muzej v Postojni in Arhiv Republike Slovenije v 
Ljubljani. 

Razstavo smo zasnovali kronološko. Na njej so na podlagi 
zbranega fotografskega gradiva predstavljena obdobja 
nastanka in razvoja podjetja, njegovi zaposleni in kratka 
kronologija Istrabenza. Prikaz na panojih dopolnjuje 
kratek film iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenije 

ter arhivsko gradivo o Angelu Grudnu, prvem direktorju 
Istrabenza, ki smo ga pridobili v času po predstavitvi v 
Pokrajinskem arhivu Koper in je bilo na razstavi v Piranu 
prvič javno na ogled. Razstavo in publikacijo je oblikovala 
Mateja Tomažinčič iz Izole. Več informacij je na voljo tudi 
na www.arhiv-koper.si.

Jedert Vodopivec Tomažič

Slika: Angel Gruden (levo), direktor od ustanovitve 1948 
do 1951 in Anton Vodopivec (desno), direktor od 1951 do 

upokojitve 1974. Simonov zaliv 1968. 
(SI PAK/1041, Istrabenz, te.1) 


