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Avtorja razstave  Janez in Marija Janežič  



Teme, ki sta se jih dotaknila avtorja 
razstave 

• Gospodarstvo 
• Tovarna igrač Mehanotehnika Izola 
• Rudnik črnega premoga Sečovlje 
• Ladjedelnica Bernardin in Luka Koper 
• Politika  
• Prve volitve 

• Turizem  
• Šport in šah 
• Avtomobilske in motociklistične dirke, šahovski turnirji 

• Moda… 
 



Janez in Marija Janežič: “O čisto vsaki od teh tem bi lahko 
pripravila samostojno razstavo” 



Tovarna igrač Mehanotehnika 

• 1952 – ustanovitev 
podjetja Mehanotehnika, 
podjetje za proizvodnjo in 
prodajo kovinskih in 
plastičnih izdelkov 

• Tovarna dobi ime po svoji 
prvi izdelani igrači, 
sestavljanki  

• Ta  je bila približna kopija 
ene od igrač angleške 
tovarne Meccano 

 



Prva sestavljanka 

• je vsebovala vijake, 
matice  in različno dolge 
kovinske paličice in 
ploščice  z luknjami, iz 
katerih je bilo mogoče s 
pomočjo dodatkov 
sestaviti žerjav, 
avtomobil, tovornjak ali 
karkoli po svoji domišljiji 



Prva sestavljanka 



Tovarna tehničnih igrač Izola (STT) 
STT = Svobodni tržaški teritorij 



Mehanotehnika Izola 

• Do ideje za tovarno 
igrač pride leta 1951 na 
2. kongresu Ljudske 
tehnike v Ljubljani 

• 1. novembra 1952  
Ljudski odbor Mestne 
občine Izola izda 
odločbo o ustanovitvi 
podjetja 
Mehanotehnika 

• Prve večje prostore  
Mehanotehnika dobi v 
prostorih tovarne 
Ampelea 

• Junija 1953 se začne 
proizvodnja in na trgu 
se pojavijo prve igrače iz 
tovarne Mehanotehnika 

• 1959 se konča gradnja  
5000 m2 velike 
proizvodne hale 

 



Še nekaj zgodovine  

• 1959 tovarna 
Mehanotehnika 
sodeluje na sejmu igrač 
v Nürenbergu 

• 1962 se odpre obrat v 
Materiji 

• 1965 se začne 
sodelovanje s Katedro 
za otroško in mladinsko 
psihologijo na FF v 
Ljubljani v skupnem 
projektu Dobra igrača 

 

• 1971 obrat v Materiji se 
specializira za izdelovanje 
plišastih igrač 

• 1990 se Mehanotehnika 
preimenuje v Mehano 

• 2001 Mehano prejme 
priznanje za 40 let 
sodelovanja na sejmu v 
Nürenbergu 

• V letih 2000, 2004 in 2007 
Mehano prejme nagrade za 
različne  modele lokomotiv, 
ki so jih  razvili v  tovarni 



Igrače v knjižnici  

• V  Mestni knjižnici Izola 
si lahko ogledate tudi 
stalno razstavo igrač iz 
zbirke Janeza in Marije 
Janežič 



Vabljeni tudi k ogledu razstave  Otroci in igrače 
na naši spletni strani 



Rudnik črnega premoga Sečovlje 

• Deloval je od 1935 do 
1973 

• Leta 1935 so v Sečovljah 
začeli z geološkim 
sondiranjem terena 

• Iskali so črni premog in 
izvrtali  120 sond 

• V globinah od 100 do 400 
metrov pod morsko 
gladino so črni premog 
našli  



Rudnik črnega premoga Sečovlje 

• Debelina slojev je bila 
od 0,5 m do 1 m, v 
nekaterih globelih tudi 
po več metrov 

• Sečoveljski premog je 
vseboval veliko žvepla 

• Njegova kalorična 
vrednost je bila 5.500 
do 6.200 kcal/kg 

 

 



Rudnik črnega premoga Sečovlje 

• Premog so začeli izkopavati proti koncu 30ih let 
pod okriljem rudarskega podjetja ARSA – Società 
anonima carborifera miniere di Sicciole 

• Intenzivno rudarjenje je pozimi 1940 – 1941 
povzročilo pogrezanje solnih fondov v bližnjih 
solinah in prišlo je do spora s Solinarsko družbo  

• Rudnik je kljub temu deloval do 1944 

• Po letu 1954 v rudniku delajo rudarji iz drugih 
jugoslovanskih rudnikov 

 

 



Rudnik črnega premoga Sečovlje 

• Večji del rovov je bil na globini 250 metrov, 
ponekod tudi več 

• Premog se je nahajal med kamnitimi sloji 
• V rovih ni bilo podpornikov 
• Delo je bilo težko, rudarji so delali ročno, kleče in 

celo leže 
• Največja nevarnost so bili vdori vode, ki so jo 

črpali s črpalkami  
• Zaradi varnosti je bil zasilni izhod na hribu Krog, 

do katerega je vodilo 700 stopnic  
 



Rudnik črnega premoga Sečovlje 

• Med  1950 in 1953 poteka 
osuševanje premogovnika 

• Leta 1957 ponovni vdor 
vode  zalije jamo 

• Med  1957 in 1958  
poteka osuševanje 
premogovnika 

• Leta 1972 v rudnik spet  
vdre voda  

• 1973 rudnik zaprejo  

 



Sečoveljski rudnik kot muzej tehnične dediščine? 

• Sečovlje, naselje s kinom, gasilskim domom, gostilnami 
itd.  se je razvilo prav po zaslugi rudnika 

• V rudniku je v obdobju razcveta delalo do  400 delavcev 

• Leta 1962 so izkopali 26 tisoč ton premoga 

• Damir Gregorič, zbiratelj iz Sečovelj, zapisuje dogajanja v 
Sečovljah in hrani zbirko starih fotografij rudnika 

• Krajani si želijo v stavbah nekdanjega rudnika urediti 
tehnični muzej 

 



Ladjedelstvo na obali Istre 

• Tudi v Kopru in Izoli je 
bilo do 2. sv. vojne več 
manjših ladjedelnic  

• Tovarni Ampelea in 
Arrigoni v  Izoli sta imeli 
vsaka svojo ladjedelnico  

• Sodi med najstarejše gospodarske 
panoge 

• Prvi pisni viri o ladjedelnici v 
Piranu so iz leta 1322  

• V 19. stoletju so bile v Piranu 3 
ladjedelnice 

• Sredi stoletja so jih preselili pod 
samostan sv. Bernardina 

• Za krajevne naročnike so gradili 
lesene ladje za obalno plovbo  

• Gradili in popravljali so manjše 
ribiške čolne in večje ribiške in 
tovorne  ladje 

 



Ladjedelnice  v Piranu v 19. in v 50ih letih  20. st.  

• 19.stoletje:  

 

• Cantiere navale di 
Francesco Apollonio 

• Cantiere navale San 
Giusto di Luigi Pertot 

• Cantiere navale 
Dapretto 

• 20. stoletje 

 
• Leta 1948 večino delnic 

ladjedelnice San Giusto kupi reško 
podjetje za pomorske prevoze 
Jadranska Slobodna plovidba  

• Tega leta ustanovijo novo 
ladjedelnico z imenom Piranska 
brodogradilišta d.d. 

• Leta 1951 se tri ladjedelnice na 
Bernardinu združijo v eno, ki tam 
deluje do leta 1974, ko se preseli 
v Izolo 



Ladjedelnica Bernardin 
Cantieri di San Bernardino  



9.11.1955 - Pismo Zadruge luških delavcev Piran s podpisi 
delavcev, ki  so se pritožili, da več mesecev niso dobili plače  



Luka Koper  

• Beneška republika – Koper postane največje trgovsko središče v 
Istri 

• Avstrijsko cesarstvo – Koper  dobi naziv “kraljevo pristanišče” 

• Do kapitulacije Italije se pomorsko gospodarska vloga Kopra 
zmanjšuje vse do leta 1945  

• 1947 Pariška mirovna pogodba uvede STO 

• 1954 Londonski memorandum, Jugoslavija izgubi cono A in Trst 

• 1957 je ustanovljeno pretovorno in skladiščno podjetje Pristanišče 
Koper  

• Ima več specializiranih terminalov: za kontejnerje, avtomobile in 
druga vozila, generalne tovore, hlajene tovore, les, minerale in 
rudnine, žita in krmila, glinico, premog in železovo rudo, živino 

 

 

 



Luka Koper  

• 1967 pristanišče doživi 
razcvet 

• Leta 2019 doseže 23 
milijonov ton blaga 

• V pristanišču je tudi 
potniški terminal 

• 2000 –  je prvo evropsko 
pristanišče s celovito 
urejenim poslovanjem po 
standardu kakovosti ISO 
9001. Ima tudi okoljski 
certifikat ISO 14001. 



Načrti za Luko Koper 



Članek “Koprsko pristanišče”  
v reviji Geografski obzornik 



Spomini na Luko Koper  



Spomini na Koper v 50ih letih 



Sidro legendarne ladje REX 
na naslovnici revije Slovenska obala, Pristanišče v Kopru  

• Med Izolo in Koprom je med 2. sv. 
vojno potonila ladja Rex,največja in 
najhitrejša italijanska čezoceanska 
potniška ladja v tistega  časa 

• Visoka je bila 40m 

• Imela je 12 nadstropij 

• Sprejela je lahko 2032 potnikov 

• Med 2. sv. vojno je ladja prevažala  
vojake iz bojišč severne Afrike v Italijo 

• Septembra 1944 so jo začela 
obstreljevati zavezniška letala 

• Ladja je gorela 4 dni 

• Po vojni so ladjo razrezali in železo 
pretopili 



Konec 2. sv. vojne 



Publikacije iz 50ih let 



1954 – IMENOVANJE ZA UČITELJA  
Dvojezični dokument je izdala    Zavezniška vojaška uprava – 

britansko ameriški pas  Svobodnega tržaškega ozemlja  



Pobotnica – na hrbtni strani je žig z napisom  
“Vojna uprava Jugoslovanske narodne armije STT” 



Članek “Sporazum o Trstu” , knjižica “La lega nazionale di 
Trieste” in šolsko spričevalo iz časa Jugoslovanske cone STO 



Občinske volitve v Izoli leta 1952 

• Z uvajanjem jugoslovanske 
zakonodaje julija 1952, zlasti zakona 
o volitvah, sta dobili tudi občina Izola 
mesto in Izola okolica osnovo in  
možnost samoupravljanja.  

• Občina Izola okolica je bila razdeljena 
na 7 volilnih enot: Korte, Malija, 
Cetore, Baredi, Šared, Šalet in 
Pregavor. 

• Mestna občina je imela 8 volilnih 
enot: Sv. Simon, Ulica Fr. Prešerna, 
Degrassijeva ulica, Beneško nabrežje, 
Manziolijeva ulica, Besenghijeva 
ulica, Verdijeva ulica in  Puglijska 
ulica.  



Volitve v  Čežarjih –  
postavili so tudi zeleni slavolok 



Turizem v Portorožu 

• Kot zdraviliški kraj je bil Portorož znan že v 13. stoletju, po 
zaslugi benediktincev, ki so zdravili s pomočjo morske vode in 
solinskega blata 

• Turizem v Portorožu se začne razvijati v začetku 20. stoletja.  

• 20. avgusta leta 1910  poteka  otvoritev hotela Palace 

• Med obema sv. vojnama turizem v Portorožu  zastane 

• Po koncu 2. sv. vojne  se turizem v Portorožu  razmahne,  delo 
dobijo gradbeniki, prevozniki, turistični vodniki… 

• Ponovno se razvija  tudi zdraviliški turizem 

• K promociji  turizma v Portorožu prispevajo tudi prireditve, 
kot so šahovski turnirji in avtomobilske in motociklistične 
dirke 

 

 



Promocija turizma v Portorožu:  
šahovski turnirji,  avtomobilske in motociklistične dirke 



4.8. – 14.9. 1958   
Medconski šahovski turnir v Portorožu 



4.8. – 14.9. 1958   
Medconski šahovski turnir v Portorožu 

• Knjižica z originalnimi  
podpisi 22ih svetovno 
znanih šahovskih 
mojstrov  

• iz Argentine, Bolgarije, 
Danske, Čehoslovaške, 
Filipinov, Islandije, 
Kanade, Sovjetske 
zveze, Kolumbije, 
Madžarske, Jugoslavije 



Na turnirju leta 1958 so sodelovali 

• Oscar Panno (Argentina) 

• Hector Rossetto (Argentina) 

• Paul Sanguineti (Argentina) 

• Oleg Neikirh (Bolgarija) 

• Ludek Pachman (Čehoslovaška) 

• Miroslav Filip (Čehoslovaška) 

• Bent Larsen (Danska) 

• Rudolfo Tan Cardoso (Filipini) 

• Fridrik Olafsson (Islandija) 

• Svetozar Gligorić (Jugoslavija) 

• Aleksandar Matanović (Jugoslavija) 

 

• Geza Fuster (Kanada) 

• Boris de Greiff (Kolumbija) 

• Laszlo Szabo (Madžarska) 

• Paul Benkö (Madžarska) 

• Jurij Averbah (Sovjetska zveza) 

• David Bronstein (Sovjetska zveza) 

• Tigran Petrosjan (Sovjetska zveza) 

• Mihail Talj (Sovjetska zveza) 

• Bobby Fischer (ZDA) 



Trije bodoči svetovni prvaki 

    Tigran Petrosjan, Mihail Talj in Bobby Fischer 

    so iz turnirja naredili svetovni dogodek in promocija 
turističnega Portoroža je bila ogromna.  

    “Za to so zaslužni portoroški turistični delavci, pobudniki 

turnirja, ki so imeli radi šah in so se zbrali okrog  
vizionarskega Jova Nikoliča.” (cit. Andrej Žnidaršič) 

     Najbrž pa gre zasluga tudi Šahovskemu društvu Piran, ki 
je bilo ustanovljeno 3. maja 1949 in  do danes deluje brez 
prekinitev.  

 

 

 



 
Avtomobilske in motociklistične dirke  

 



 

1960 – dirke v Portorožu 
 



 
 1960 – dirke v Portorožu  

Na sliki je Tomosov dirkač Benedetič Marjan  

 



Moda v 50ih letih – iz revije Naša žena  
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• Fotografije Marina Hrs 

• Power point in besedilo 
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