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Ob 30 letnici OOZ Sežana
Spoštovane članice in člani Ob-

močno obrtne zbornice Sežana, 
upokojeni obrtniki, prijatelji in pod-
porniki!

Kako naglo teče čas … Še pred tri-
desetimi leti smo črtali načrte, se borili 
z državno birokracijo, iskali primerne 
prostore … danes pa imamo vse to že 
v rokah. Obrtni dom, ki smo ga zgradili 

pred petimi leti, je naš prostor, kjer se druži-
mo in izmenjujemo znanja ter izkušnje. 

Veselimo se, ker praznujemo 30 let prehojene poti, ki jo je načelo 
57 obrtnikov, in 33-članska skupščina 11. januarja 1979. Ustano-
vili so združenje samostojnih obrtnikov in na svoje čelo kot prvega 
predsednika postavili Miroslava Škrinjarja. 

Hvaležni smo jim, ker so s pogumom in dobro voljo postavili 
temelje naši prihodnosti in se organizirano lotili reševanja svojih 
težav. Vse do danes je kljub napornemu delu veliko obrtnikov na-
šlo voljo in nekaj prostega časa, da primaknejo svojo pest zrnja k 
organizirani pogači. 

Obrtnika bremenijo marsikatere težave – predvsem neprijazna 
zakonodaja in predpisi, na katere zbornica ves čas opozarja in se 
zavzema za izboljšanje le-te . Obrtnikom in podjetnikom pomaga 
in svetuje, kako ravnati ob določenih težavah, s katerimi se obrtni-
ki vsakodnevno srečujejo. Zbornica je mladega obrtnika, ki mora 
biti v prvi vrsti dober mojster v svoji dejavnosti, informirala, usmer-
jala in ga spremljala na njegovi delovni poti. 

Nič drugače ni danes, ko smo se znašli v globoki gospodarski 
krizi oziroma recesiji. Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slo-
venije smo državi postavili zahteve, ki bi obrtnika razbremenile in 
mu omogočile boljše pogoje za preživetje. Tu mislim zlasti na naše 
člane, ki imajo najnižje število zaposlenih in ne morejo razmišljati 
o skrajšanem delovnem času, dodatnih investicijah ipd., saj je vse 
to pisano na kožo velekapitalistom. Čakamo ukrepe, ki bodo raz-
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bremenili delo z znižanjem davkov in prispevkov, izboljšali finanč-
no nedisciplino, omogočili garancije za kredite, preprečili delo na 
črno itd. 

Ker pa smo obrtniki trdoživi, samozavestni, pokončne drže in 
dvignjene glave, verjamem, da bomo s svojim znanjem, prido-
bljenimi izkušnjami in pridnimi rokami preživeli in se kot nosilci 
razvoja uspešno podali v nove čase. 

Tudi naša zbornica je pripravljena na dobro delo v prihodnje. 
Želimo si, da bi naši člani z aktivnim vključevanjem uresničevali 
svoje načrte in se med sabo družili. Druženje, povezovanje in pri-
padnost stanovski organizaciji so temelji, na katerih zbornica gra-
di in bo gradila še naprej ter uspešno opravljala svoje poslanstvo. 

Naj se na koncu še zahvalim vsem ustanoviteljem, mojim trem 
predhodnikom na mestu predsednika, članom skupščin, uprav-
nih odborov in drugih organov ter kolegom na zbornici, ki so vsa 
leta doslej dajali kakovosten pečat delu zbornice. Za uspešno so-
delovanje se zahvaljujem tudi Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije, županu občine Sežane in ostalim trem županom kraško-br-
kinskih občin, drugim organizacijam in vsem ostalim, ki ste bili v 
teh tridesetih letih tako ali drugače vpleteni v naše delo. 

Hvala tudi sponzorjem in donatorjem, ki ste prispevali k izdaji 
Informatorja, pripravi svečane prireditve.

Cenjene stanovske kolegice in kolegi obrtniki, še posebej preje-
mniki priznanj, iskrene čestitke ob 30 letnici naše in vaše zbornice, 
ki bo tudi v prihodnje vaša prijateljica in sopotnica na vaši poslov-
ni poti. Držimo skupaj!

Predsednik OOZ Sežana Milan Škapin            
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Spomnimo se...
11. 1. 1979 
•	 ustanovni	zbor	57	članov
•	 ustanovljeno	Obrtno	združenje	Občine	Sežana
•	 izvoljena	33-članska	skupščina	
•	 izvoljen	predsednik	združenja	Miroslav	Škrinjar
•	 izvoljen	podpredsednik	združenja	Rado	Mahnič	
•	 leto	in	pol	strokovna	služba	delovala	v	Kopru
•	 tajnik	 Žagar	 Anton	 dela	 za	 Obrtno	 združenje	 Sežana	 in	

Koper

Leta 1980 
•	 Obrtno	združenje	v	Sežani	najame	sobo	pri	Šmucu	
•	 1.	 7.	 1980	 se	 zaposli	 tajnik	 Obrtnega	 združenja	 Sežana,	

Nelda	Vojska	do	14.	9.	1981
•	 Prostor	ni	primeren,	zato	se	preselijo	na	Mirka	Pirca	3

1. 10. 1980
•	 zaposli	se	tajnik	združenja	Danilo	Gulič,	ki	je	predsedniku	

Miru	Škrinjarju	v	veliko	pomoč

25. 2. 1987
•	 predsednikovanje	prevzame	Jože	Gostinčič,	ki	je	funkcijo	

opravljal	le	nekaj	mesecev	(do	6.	4.	1988)
•	 nekaj	časa	do	izvolitve	novega	predsednika	je	glavna	dela	

opravljal	tajnik	združenja	

9. 5. 1990
•	 9.	5.	1990	-	izvoljen	nov	predsednik	združenja	Miro	Klun

Leta 1991
•	 tajnik	združenja	Danilo	Gulič	se	je	upokojil
•	 pol	leta	je	zbornica	funkcionirala	brez	strokovne	službe
•	 1.	septembra	je	delo	sekretarja	prevzela	Danica	Skok	

Leta 1993 
•	 Obrtno	združenje	se	preimenuje	v	Obrtno	zbornico	

Poslovni prostori: 
•	 1987	–	nakup	prostorov	–	stara	postaje	milice	
•	 1988	–	rušenje	objekta	stare	policije
•	 Nakup	prostorov	v	stanovanjskem	bloku	na	Ivana	Turšiča	
•	 4.	12.	2001	–	podpis	pogodbe	za	gradnjo	obrtnega	doma	
•	 11.	1.	2002	–	polaganje	 temeljnega	kamna	za	 izgradnjo	

doma	obrtnikov	
•	 27.	8.	2004	-	otvoritev	Doma	obrtnikov	v	Sežani	na	Kraški	

ulici	

Sejemska dejavnost
•	 Leta	1983	je	združenje	organiziralo	razstavo	obrtnih	izdel-

kov	v	stari	osnovni	šoli	v	Sežani
•	 leta	1992	organizirana	1.	razstava	drobnega	gospodarstva	

v	Sežani,	ki	se	razvije	v	sejem	širšega	značaja
•	 leta	1995	je	sejem	postal	mednarodni	
•	 organiziran	je	bil	do	leta	1996	
•	 1997	 organiziran	 skupni	 nastop	 na	 Mednarodnem	 obr-

tnem	sejmu	v	Celju	

Dosedanji predsedniki: 
1979		-	1989		 		 Miroslav	Škrinjar	(električar)
1989	–	1990		 		 Jože	Gustinčič	(elektronik)
1990	–	2002		 	 Miroslav	Klun	(cvetličar,	trgovec)
2002	–				 	 Milan	Škapin	

Dosedanji sekretarji: 
1979	–	1980		 	 Anton	Žagar	(Koper)
1980	–	1981		 	 Nelda	Vojska
1981	–	1991		 	 Danilo	Gulič
1991	–	2006	 	 Danica	Skok
2006	–		 	 Marija	Rogan	Šik	

SPREHOD SKOZI ZGODOVINO 
razvoja obrtništva in njene organizacije 
na Krasu in Brkinih

Obrtništvo skozi zgodovino

Vse	 do	 pojava	 industrije	 je	 obrtništvo	 skupaj	 s	 kmetij-
stvom	predstavljalo	osnovno	gospodarsko	dejavnost	člo-
veštva.	 Industrijska	proizvodnja	pa	je	obrtništvo	potisnila	
na	 raven	 drugorazredne,	 dopolnilne	 gospodarske	 dejav-
nosti,	vendar	je	tudi	v	takih	pogojih	obrtništvo	ostajalo	fak-
tor,	ki	ga	nobena	družbena	skupnost	ni	mogla	zanemariti,	
saj	bi	 to	bistveno	vplivalo	na	njen	normalen	 razvoj.	Prav	
zato	se	je	obrtništvo	tudi	obdržalo.	

Od	 industrije	 se	 je	 ločilo	 po	 specifičnem	 tehnološkem	
načinu	 proizvodnje	 izdelkov,	 obsegu	 proizvodnje	 in	 po	
manjšem	številu	zaposlenih,	lahko	pa	tudi	po	načinu	pro-
daje	in	značilnostih	izdelkov	oziroma	storitev.	

Obrtništvo v povojnem obdobju

Za	to	obdobje	je	bilo	značilno	upadanje	števila	zasebnih	
obratovalnic.	Najnižje	število	je	bilo	zabeleženo	v	letu	1964.	
Na	upadanje	so	vplivali	objektivni	in	subjektivni	pokazatelji,	
predvsem	nagel	razvoj	industrije.	Veliko	število	obrtnikov	je	
našlo	delo	v	družbenih	delavnicah.	Nekatere	obrti	so	posta-
le	zaradi	spremenjene	potrošnje	nerentabilne	in	so	odmira-
le.	Na	omahovanje	pri	ustanavljanju	zasebnih	obratovalnic	
so	po	drugi	strani	vplivala	tudi	neurejena	vprašanja,	kot	so	
neustrezna	davčna	politika,	problemi	kreditiranja,	pomanj-
kanje	poslovnih	prostorov,	problemi	s	področja	zdravstve-
nega	 in	 pokojninskega	 zavarovanja,	 podcenjevalni	 odnos	
do	osebnega	dela,	pretirano	prikazovanje	posameznih	ne-
pravilnosti	obrtništva	v	sredstvih	javnega	obveščanja	ipd.	

	
Vzroki	 za	neustrezen	odnos	do	obrtništva	so	bili	pred-

vsem	v	dejstvu,	da	se	je	v	preteklih	letih	osebno	delo	z	za-
sebnimi	sredstvi	 (obrt)	pogosto	pojmovalo	kot	nekakšen	
sinonim	za	preživele	kapitalistične	odnose.	Izhajajoč	iz	na-
zora,	da	je	vse,	kar	je	zasebno	v	bistvu	nesocialistično,	so	
nekateri	takratni	organi	družbenopolitičnih	skupnosti	nad	
obrtništvom	 izvajali	 ukrepe	 administrativnega	 pritiska	 in	
ovirali	nadaljnji	razvoj.	

Obrt v 60-tih letih

Prelomnica	 v	 razvoju	 obrtnih	 obratovalnic	 je	 sprejem	
Zakona	 o	 obrtnih	 delavnicah	 samostojnih	 obrtnikov	
leta	 1963.	 S	 tem	 zakonom	 so	 bile	 ustvarjene	 številne	
možnosti	za	ustrezen	razvoj	zasebne	obrtne	dejavnosti.	
Spremenjena	 je	 bila	 terminologija	 in	 s	 tem	 družbeno	
obravnavanje	 obrtništva.	 Dana	 je	 bila	 ocena,	 da	 pome-
ni	v	razmerah	nerazvite	družbene	obrti	samostojna	obrt	
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neogibno	potrebno	dopolnitev	v	zadovoljevanju	potreb	
občanov.	 Nov	 davčni	 sistem	 v	 letu	 1964	 je	 obrtnikom	
omogočil	obdavčenje	po	osnovah,	ki	so	ustrezale	bruto	
osebnemu	dohodku,	kakršne	so	ustvarjali	obrtni	delavci	
v	družbenih	obratovalnicah.	Rezultati	spremenjene	poli-
tike	so	bili	kmalu	vidni,	število	zasebnih	obrtnih	delavnic	
pa	je	začelo	naraščati.	

Za	 občino	 Sežana	 je	 bilo	 v	 60.	 letih	 značilno	 številno	
odpiranje	 obratovalnic	 vse	 do	 leta	 1970,	 ko	 je	 sledila	
stagnacija	in	celo	upadanje	zanimanja	za	obratovalnice.	
Številni	obrtniki	so	ostareli	in	prenehali	z	delom,	mladih,	
ki	 bi	 lahko	 nadaljevali,	 pa	 ni	 bilo.	 Posledica	 tega	 je	 bila	
sprememba	strukture	obrtništva.	

Prvo	 združevanje	 obrtnikov	 je	 bilo	 v	 Ljubljani,	 marca	
1968,	na	ustanovnem	občnem	zboru	Združenja	zasebnih	
obrtnikov.	Združenje	je	bilo	prva	matična	organizacija	in	
zametek	nadaljnjega	organiziranja	obrtnikov.	Registrira-
no	je	bilo	kot	društvo,	članstvo	je	bilo	prostovoljno,	čla-
narina	 pa	 seveda	 ni	 pokrivala	 vseh	 stroškov,	 zato	 so	 za	
tekoče	poslovanje	precej	prispevali	ustanovni	člani	sami.

Po	zgledu	združevanja	v	Ljubljani	so	obrtniki	še	v	istem	
letu	in	v	letu	1969	začeli	ustanavljati	tudi	združenja	v	dru-
gih	krajih	po	Sloveniji.	

Leta	 1968	 so	 bila	 ustanovljena	 združenja	 samostoj-
nih	obrtnikov	v	Ljutomeru,	Kranju,	Radovljici,	Jesenicah,	
Murski	Soboti	in	Tržiču.	Leta	1969	pa	so	bila	ustanovljena	
še	združenja,	 in	sicer	v	Krškem,	Novem	mestu,	Cerknici,	
Celju	ter	Kopru.	Združenje	v	Kopru	je	poleg	obrtnikov	iz	
obalnih	občin	(Izola,	Koper,	Piran)	združevalo	tudi	obrtni-
ke	iz	Sežane.	

Vsa	 združenja	 so	 nastajala	 z	 veliko	 žara.	 Obrtniki	 so	 s	
pravim	 zanesenjaštvom	 žrtvovali	 ure	 in	 ure	 za	 »skupno	
stvar«,	saj	so	vedeli,	da	gre	za	sicer	nekoliko	tvegano	po-
četje,	 od	 čigar	 bo	 odvisna	 njihova	 usoda.	 Pri	 oblasteh	
združenja	niso	bila	dobrodošla,	so	pa	toliko	bolj	razgibala	
obrtništvo.	

Tako o spominih na prehojeno 
obrtniško pot pripovedujejo obrtniki …

Dušan Križman, gostinec iz Tubelj pri Hrpeljah, 
predstavnik Sežanskih gostincev v Obrtnem zdru-
ženju v Kopru  in član ustanovne skupščine Obr-
tnega združenja v Sežani.

»Gostilno smo odprli 15. 
julija 1969. Isti dan sem v 
Sežani ves dan čakal na 
obrtno dovoljenje. Prvi dan 
je bil zelo naporen, ker sva 
bila v celi gostilni sama z 
ženo. Priskrbeti bi moral 
še kakšnega delavca, saj je 
bilo dela preveč, vendar si 
takrat tega nisem mogel 
privoščiti. Vzel sem dve va-
jenki, eno za v kuhinjo, dru-
go pa za v strežbo, da sem ju lahko manj plačal. Cenike 
smo regulirali po cenikih iz drugih gostiln. Cenik je moral 
biti potrjen, da je veljal. Potrdili pa so ga v pisarni v Sežani, 
kjer so ga izdali.« 

Stanislav Šibelja, ustanovni član Obrtnega zdru-
ženja v Sežani

»Vpisal sem se v srednjo 
šolo v Ljubljano in tam do-
bil določene ljudi, da sem 
zanje delal manjše lesene 
izdelke. Potreba je bila ta-
krat zelo velika, zato sem 
se odločil, da odprem obrt. 
Začel sem s strojem, ki sem 
ga doma naredil na leseni 
konstrukciji z enofaznim 
motorjem, nato pa kupil še 
en enofazni motor, tako da 
sem delal z obema hkrati, da sem lahko žagal določeno 
debelino lesa.

Ustanovitev	 in	 delovanje	 združenj	 je	 kmalu	 pokazalo	
potrebo	po	organizacijski	 izpopolnitvi,	usklajenem	delu	
in	tudi	učinkovitemu	nastopanju	na	republiški	 ravni.	Na	
podlagi	predhodnih	dogovorov	 in	razprav	med	združe-
nji	 in	 društvi	 so	 se	 7.	 decembra	 1969	 v	 Ljubljani	 sestali	
delegati	 dvanajstih	 združenj	 z	 območja	 Celja,	 Cerknice,	
Jesenic,	 Kopra,	 Kranja,	 Ljubljane,	 Ljutomera,	 Murske	 So-
bote,	Novega	mesta,	Radovljice,	Tržiča,	Krškega	in	društva	
avtoprevoznikov	iz	Maribora.	Ta	sestanek	ima	v	zgodovi-



4
j u b i l e j n i 
informator

ni	slovenskega	obrtništva	posebno	mesto,	saj	 je	bila	na	
njem	rojena	sodobna,	samostojna	obrtniška	organizacija	
Zveza	 združenj	 samostojnih	 obrtnikov	 Slovenije,	 ki	 po-
meni	predhodnico	Obrtne	zbornice	Slovenije.	

Obrt v 70-tih letih
	
V	letu	1973	je	bil	sprejet	nov	obrtni	zakon.	Po	letu	1977	

je	 dejavnost	 avtoprevozništva	 v	 sežanski	 občini	 začelo	
opravljati	več	kot	50	obrtnikov,	močno	pa	se	je	skrčilo	šte-
vilo	obratovalnic	storitvenih	dejavnosti.	Povpraševanje	 je	
močno	presegalo	ponudbo	v	nekaterih	vrstah	storitvenih	
dejavnosti,	saj	bi	po	takratnih	podatkih	za	minimalno	za-
dovoljevanje	potreb	storitvenih	dejavnosti	potrebovali	še	
najmanj	17	obratovalnic.	

Na	upadanje	zanimanja	za	ustanovitev	obratovalnic	so	
vplivale	že	navedene	težave.	Družbena	škoda,	ki	je	s	tem	
nastajala,	je	bila	očitna,	saj	se	je	na	drugi	strani	pojavljalo	
opravljanje	storitev	neregistriranih	obrtnikov.	Učinki	so	bili	
torej	nasprotni	tistim,	ki	bi	 jih	želeli.	Redni	obrtniki	so	bili	
tako	prikrajšani	za	delo,	skupnost	pa	je	od	takih	obrtnikov	
dobila	bore	malo	ali	celo	nič	dohodka.	

Nastajanje obrtne organizacije v Sežani

Leta	 1977,	 ob	 pripravi	 novega	 obrtnega	 zakona,	 so	 se	
začele	tudi	razprave	o	sodobnejšem,	predvsem	pa	o	ob-
veznem	organiziranju	slovenskih	obrtnikov.	Obrtniška	or-
ganizacija	je	prerasla	prostovoljno,	društveno	združevanje.	
Približevala	se	je	obliki	organiziranosti,	kot	so	jo	tedaj	po-
znale	močne	obrtne	zbornice	v	tujini.	

Leto	1979	je	prelomno	leto	za	organiziranost	obrtništva	
v	Sežani.	11.	 januarja	 istega	 leta	se	 je	57	obrtnikov	 iz	se-
žanske	občine	sestalo	na	ustanovnem	zboru	in	ustanovilo	
Obrtno	združenje	za	Občino	Sežana.	Na	tem	zboru	je	bil	
izvoljen	šestčlanski	 iniciativni	odbor	za	ustanovitev	zdru-
ženja,	ki	so	ga	sestavljali:		Niko	Bolčič,	Miroslav	Škrinjar,	Stje-
pan	Filipovič,	Rado	Mahnič	in	Anton	Žagar.	Zbor	je	izvolil	
33	člansko	skupščino:	

Člani	1.	skupščine	Obrtnega	združenja	v	Sežani	leta	1979
1.	Jože	Bernetič	 18.	Stanka	Baša
2.	Nikolaj	Bolčič	 19.	Matija	Doles
3.	Mario	Grazioli	 20.	Marija	Ukmar
4.	Branislava	Guštin		 21.	Klavdij	Juriševič
5.	Bogomil	Lavrenčič	 22.	Dušan	Križman
6.	Albin	Mahnič	 23.	Marijan	Sotlar
7.	Albert	Mevlja	 24.	Ivan	Ukmar
8.	Mario	Pogačnik	 25.	Jože	Mahne
9.	Albert	Pečar	 26.	Danilo	Dolenc
10.	Stane	Šibelja	 27.	Božo	Valenčič
11.	Miroslav	Škrinjar	 28.	Milan	Kocjan
12.	Jože	Švagelj	 29.	Florjan	(Cveto)	Stanovnik

13.	Alojz	Tragin	 30.	Jože	Čepar
24.	Željko	Terčon	 31.	Stjepan	Filipovič
15.	Irfan	Tulek	 32.	Vitomir	Počkaj
16.	Danilo	Volčič	 33.	Rado	Mahnič
17.	Bogomil	Vrečko

Istega	 dne,	 11.	 januarja	 1979,	 se	 je	 sestala	 ustanovna	
skupščina	 Obrtnega	 združenja	 in	 sprejela	 statut,	 izvolila	
sedemčlanski	upravni	odbor	in	tričlanski	nadzorni	odbor.	
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Zanimivost (iz zapisnika seje IO iz leta 1979)

Stjepan	 Filipovič	 poroča,	 da	 je	 neki	 uslužbenec	
davčne	uprave	Sežana	zaprosil	upokojenega	čevljarja,	
ki	pa	ni	povsem	zdrav,	naj	mu	popravi	čevlje	–	podpla-
te	in	pete.	Čevljar	je	čevlje	popravil	in	stranki	zaračunal	
220	din,	nakar	ga	je	davčna	uprava	klicala	na	zaslišanje.	

Skupščina	 je	 za	prvega	predsednika	Obrtnega	združenja	
izvolila	 Miroslava	 Škrinjarja,	 za	 podpredsednika	 pa	 Rada	
Mahniča.	Za	tajnika	so	izvolili	Antona	Žagarja,	ki	 je	že	do	
takrat	 opravljal	 funkcijo	 tajnika	 strokovnega	 odbora	 za	
obrt	za	sežanske	člane	zbornice	v	Kopru.	

Združenje	je	sprva	delovalo	v	prostorih	takratne	Obrtno	
proizvodne	in	nabavno	prodajne	zadruge	Sežane	na	Sre-
brničevi	ulici	1,	kasneje	pa	so	se	preselili	v	nove	prostore	
na	Partizansko	ulico	11.	Dela	strokovne	službe	so	opravljali	
tajnik	in	delavka	na	Obrtnem	združenju	v	Kopru.	V	Sežani	
so	vsak	teden	ob	ponedeljkih	potekale	uradne	ure.	Obrtni-
ki	so	se	sestajali	tedensko,	izražena	je	bila	tudi	potreba	po	
večjem	druženju	in	športnem	udejstvovanju.	Skupščina	je	
v	ta	namen	sprejela	B-program.	

Istega	 leta	 sta	 bili	 ustanovljeni	 tudi	 Sekcija	 avtoprevo-
znikov	(11.5.1979),	predsednik	Stanonik	Cveto	–	Florijan,	in	
sekcija	za	gostinsko	dejavnost.	

Obrt v 80-letih 

Od	1.	julija	1980	dalje	je	Obrtno	združenje	v	Sežani	do-
bilo	samostojno	strokovno	službo,	zaposlena	je	bila	Nelda	
Vojska	(dotedanja	referentka	za	obrt	pri	komiteju	za	druž-
beno	planiranje	in	gospodarstvo).	Združenje	si	je	začasno	
uredilo	poslovne	prostore,	in	sicer	v	najeti	sobi	pri	Šmucu,	
in	uredilo	vse	potrebno	za	vzpostavitev	pisarniškega	in	fi-
nančnega	poslovanja.	Z	redno	namestitvijo	tajnika	je	zdru-

ženje	 napravilo	 korak	 dalje.	Vsa	 opravila	 so	 se	 opravljala	
sproti	in	izboljšana	je	bila	aktivnost	vseh	funkcionarjev,	več	
aktivnosti	pa	je	bilo	čutiti	tudi	na	kulturnem	in	športnem	
področju.	Izboljšal	se	je	tudi	odziv	na	humanitarne	akcije,	
zaživelo	je	družabno	življenje	med	obrtniki	in	nazadnje	so	
se	okrepili	še	odnosi	s	takratnimi	upravnimi	organi.		

Leta	1980	 je	Obrtno	združenje	organiziralo	prvo	sreča-
nje	obrtnikov,	ki	je	z	leti	postalo	tradicionalno	in	zelo	od-
mevno	druženje	obrtnikov	na	Sežanskem.		

Takratno	obrtno	združenje	je	doseglo	sporazum	z	Vzgoj-
no	 izobraževalnim	centrom	v	Sežani	za	permanentno	 iz-
obraževanje	in	usposabljanje	iz	varstva	pri	delu	in	drugih	
usposabljanj.	Potekala	so	velika	prizadevanja	združenja	in	
sekcije	za	avtoprevozniško	dejavnost,	da	se	ustanovi	avto-
prevozniška	zadruga,	vendar	do	uresničitve	ni	prišlo.		

S	1.	januarjem	leta	1981	se	je	združenje	preselilo	v	boljše	
prostore,	ki	so	bili	obrtnikom	bolj	pri	roki	v	ulici	Mirka	Pirca.	
Zagnanost	 obrtnikov	 v	 tistem	 času	 je	 že	 začela	 upadati.	
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V	 avgustu	 leta	 1983	 je	 združenje	 organiziralo	 razstavo	
obrtnih	izdelkov	in	storitev.	Vsako	leto	je	v	okviru	občinske-
ga	praznika	organiziralo	obrtni	sejem,	ki	 je	bil	za	občane	
zelo	zanimiv.	Udeležba	takratnih	obrtnikov	je	bila	na	tem	
sejmu	skromna.	

Prav	 tako	 je	 takratno	združenje	že	v	začetnih	osemde-
setih	letih	organiziralo	prvi	nastop	in	predstavitev	kraško-
brkinskih	obrtnikov	na	Celjskem	sejmu.	Te	predstavitve	so	
postale	tradicionalne	in	uspešne	vsa	leta	doslej.	

S	sprejetjem	zakona	o	podjetjih	v	osemdesetih	letih,	je	
bila	dana	možnost	za	organiziranje	 raznih	pravnoorgani-
zacijskih	 oblik	 pri	 opravljanju	 gospodarske	 dejavnosti	 na	
področju	vseh	lastninskih	oblik,	vključno	z	zasebno	in	me-
šano	lastnino.	Do	tedaj	je	bilo	možno	opravljanje	teh	de-
javnosti	v	zasebnem	sektorju	samo	na	podlagi	obrtnega	
zakona	kot	obrtniške	dejavnosti.	

Po	obrtnem	zakonu	je	bila	dana	možnost	za	opravljanje	
obrti	 in	osebnih	storitev,	gostinske	in	avtoprevozniške	de-
javnosti,	od	leta	1988	pa	tudi	dejavnost	prodaje	na	drobno	
in	intelektualne	storitve	gospodarskega	značaja.	

V	Občini	Sežana	so	se	z	zazidalnimi	in	ureditvenimi	na-
črti	zagotavljale	možnosti	za	ureditev	poslovnih	prostorov	
za	proizvodne	in	storitvene	dejavnosti	v	občinskem	sredi-
šču	Sežana	in	policentrih	Dutovlje,	Hrpelje–Kozina,	Divača.	

Poslovne	prostore	so	si	obrtniki	lahko	zagotavljali	v	okvi-
ru	 obrtnih	 con,	 oziroma	 tudi	 v	 naseljih	 izven	 centrov,	 v	

Gvido Trebec, ustanovni član Obrtnega združe-
nja v Sežani 

»Največji absurd, nerazu-
mevanje je bilo v tem, da smo 
iz tujine po zakonu lahko 
uvažali stroje za svojo dejav-
nost, nismo pa smeli legalno 
prenašati v tujino deviz. Zato 
smo morali enostavno legal-
no »švercati«. Ko sem enkrat 
tihotapil 4000 mark, mi jih je 
carinik našel in zaplenil. To je 
bil tisti carinik, ki mu nisem 
hotel zastonj priviti elektro-
motorja. Maščevanje. Drugi zaplet pa je bil takrat, ko niso 
dovoljevali zaposlovati več kot pet delavcev, dela pa je 
bilo mogoče dvakrat toliko. Trudil sem se, kako bi našel 
luknjo v zakonu, zato sem se odpravil po pomoč na ob-
čino. Inšpektor za delo je nase prevzel vso odgovornost in 
mi v svojem imenu dovolil zaposliti še dva delavca.«

Cveto Stanonik, ustanovni član Obrtnega zdru-
ženja v Sežani in prvi predsednik Sekcije avtopre-
voznikov

»V tistih časih, ko smo usta-
navljali obrtno združenje, se 
je v državi Jugoslaviji gradilo 
šole, stanovanjske hiše in to-
varne, zato za prevoznike ni 
bilo težav dobiti dela. Delali 
smo lahko noč in dan. Večje 
težave so bile z državno biro-
kracijo. Spomnim se velikega 
protestnega shoda v Ljubljani 
leta 69. Država Jugoslavija 
je sprejela zakon, da obrtniki 
prevozniki ne bodo smeli več 
imeti vozil nad 5 ton nosilnosti. Rezultat tedanjega prote-
sta je bil ta, da je potem država dovolila registrirati kami-
one nad 5 ton nosilnosti, tudi če so imeli večjo nosilnost. 
V kabinah takrat ni bilo nikakršnih komunikacijskih zvez, 
zato smo imeli težave s strankami pri naročilih prevozov. 
Na Obrtnem združenju smo sicer imeli človeka, ki je skrbel 
za naročnike prevozov, in to je bil za nas velik plus.«

Krivdo	je	bilo	seveda	iskati	v	problemih	pri	vodenju	obra-
tovalnic,	 saj	na	sežanskem	področju	ni	bilo	obratovalnic,	
kjer	bi	lahko	obrtnik	zapustil	vodenje	za	nekaj	ur	dnevno	
in	se	posvetil	funkciji	na	združenju.	

S	 1.	 oktobrom	 1981	 je	 bil	 za	 tajnika	 imenovan	 Danilo	
Gulič,	ki	je	bil	devetletnemu	predsedniku	Miru	Škrinjarju	v	
veliko	razbremenitev.	
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sklopu	lastnih	stanovanjsko-obrtnih	objektov.	Zagotavlja-
nje	virov	financiranja	in	ustanavljanja	novih	obratovalnic	je	
bil	zaradi	nestimulativne	kreditne	politike	ključni	problem	
in	pogoj	za	razvoj	s	projekti	utemeljene	obrti.	

Naraščalo	 je	 tudi	 število	 zaposlenih	 delavcev	 pri	 za-
sebnih	 delodajalcih.	V	 zadnjih	 osemdesetih	 letih	 	 je	 rast	
zaposlenih	 znašala	 44	 odstotkov.	 Izobrazbena	 struktura	
delavcev	je	v	veliki	večini	ustrezala	zahtevanim	pogojem	
posameznih	dejavnosti.	Konec	osemdesetih	let	je	Obrtno	
združenje	bilo	nekaj	časa	brez	predsednika.	

Obrt v 90-letih

Z	začetkom	devetdesetih	let	se	je	za	slovensko	obrt	zače-
lo	obdobje,	v	katerem	je	doživela	največje	in	najpomemb-
nejše	spremembe	po	drugi	svetovni	vojni.	V	tem	času,	ki	
se	je	začel	z	rojevanjem	nove,	samostojne	in	demokratične	
države	Slovenije,	je	obrt	uspela	uresničiti	veliko	število	svo-
jih	dolgoletnih	želja	oziroma	zahtev.	Napovedane	so	bile	
tudi	spremembe	zborničnega	sistema,	ki	so	napovedova-
le	konec	dotedanje	obrtniške	organiziranosti	in	prehod	na	
novo,	še	močnejšo	in	samostojnejšo	obrtno	zbornico.	Leta	
1991	se	je	tako	Obrtno	združenje	Sežana	preimenovalo	v	
Obrtno	zbornico	Sežana	kot	samostojno	pravno	osebo	in	
Zveza	obrtnih	združenj	Slovenije	v	Obrtno	zbornico	Slove-
nije.	Le-ta	je	prevzela	del	originalnih	zborničnih	funkcij	in	
začela	delovati	v	institucijah	nove,	demokratično	izvoljene	
oblasti	v	samostojni	državi	Sloveniji.	

Marjan Zega, ustanovni član Obrtnega združe-
nja Sežana

»Sam začetek obrti je bil 
takrat za nas mlade obrtnike 
težak. Že sam državni sistem 
nas je potisnil na rob tega 
socialističnega sistema, v 
družbo nekih političnih na-
sprotnikov, kjer smo bili v bi-
stvu kapitalisti v socialistični 
družbi. In do nas so se tudi 
tako obnašali. Lep primer je 
bila moja oddaja prve davčne 
napovedi. Pridem na davkarijo, 
oddam napoved, inšpektor odpre in zatuli: »Ja, kaj je pa 
to?« »Tovariš inšpektor, to je davčna napoved,« mu odgo-
vorim. Pogleda in pravi: »Vi kradete državi. Sama banda 
ste, banditi… vsi ste za na Goli otok.« Pokazal je na vrata 
in zavpil: »Ven!«  Šokiran sem seveda zapustil pisarno in 
še isti dan razmišljal, da bi zaprl obrt.«

Leto	1990	je	bilo	v	Sežani	leto	volitev	in	krmilo	Obrtnega	
združenja	prevzame	Miroslav	Klun.	S	1.	septembrom	iste-
ga	leta	nastopi	z	delom	sekretarke	Danica	Skok.

Novoizvoljeno	 vodstvo	 je	 pričelo	 z	 aktivnim	 delom.	
Zbornica	je	pridobila	več	pristojnosti,	kot	ga	je	imelo	prej	
združenje.	 Osnovno	 vodilo	 pri	 delu	 takratne	 zbornice	 je	
bilo	zagotavljanje	svetovalne	dejavnosti	na	področju	novo	
nastajajoče	zakonodaje,	kot	tudi	nudenje	pomoči	obrtni-
kom	začetnikom.	Zbornica	se	 je	vključila	v	Pospeševalno	
mrežo	malega	gospodarstva,	v	banko	poslovnih	podatkov	
pri	Obrtni	zbornici	Slovenije	ter	poslovno	borzo	pri	Centru	
za	informacijski	sistem	Gospodarske	zbornice	Slovenije.	

Veliko	 pozornosti	 so	 posvečali	 promociji.	 Leta	 1992	 je	
zbornica	 organizirala	 prvi	 sejem	 drobnega	 gospodarstva	
v	športni	dvorani	v	Sežani.	Že	prvi	sejem	 je	presegel	vsa	
pričakovanja	in	požel	precej	pohval	s	strani	razstavljalcev	
kot	 tudi	 obiskovalcev.	 Zavezali	 so	 se,	 da	 postane	 sejem	
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tradicionalen	in	tako	je	že	naslednje	leto	postal	mednaro-
dni	sejem,	saj	se	ga	je	udeležilo	precej	razstavljalcev	tudi	iz	
sosednje	Italije.	Želja	je	bila,	da	Sežana	postane	sejemsko	
mesto,	zavedali	so	se	tudi	ugodne	geografske	lege.	Žal	pa	
se	kasneje	želja	 in	 ideja	ni	uresničila,	saj	ni	bilo	primerne	
infrastrukture	 in	 dovolj	 posluha	 s	 strani	 takratne	 lokalne	
oblasti.	 Promocijski	 odbor	 je	 pod	 organizacijo	 Obrtne	
zbornice	 vodil	 predsednik	 odbora	 Stojan	 Cerkvenik	 in	
ostali	člani:	Damijan	Perhavec,	Milan	Sine	Svetina,	Adrijan	
Čeh,	Dorijan	Stepančič,	Stanislav	Puhar	in	Marjan	Sotlar.	

V	letu	1993	se	je	sežanska	obrtna	zbornica	zaradi	nove	
lokalne	 samouprave	 preimenovala	 v	 Območno	 obrtno	
zbornico	Sežana	 in	še	naprej	pokrivala	območje	doteda-
nje	 skupne	 občine	 Sežana	 oziroma	 območje	 današnjih	
štirih	občin.	

Območna	obrtna	zbornica	Sežana	je	postala	ena	izmed	
najbolj	aktivnih	zbornic,	čeprav	po	velikosti	ne	sodi	v	vrh	
med	62-imi	območnimi	zbornicami.	V	začetku	devetdese-
tih	 let	so	z	novim	obrtnim	zakonom	in	na	novo	oprede-
ljeno	 obrtno	 dejavnost	 zbornice	 prevzele	 tudi	 javna	 po-
oblastila.	Začeli	 so	 s	postopki	 izdaje	obrtnih	dovoljenj	 in	
vodenja	obrtnega	registra.	Zaposleni	na	zbornici	so	opra-
vili	 ustrezna	 usposabljanja,	 Obrtna	 zbornica	 Slovenije	 pa	
je	 poskrbela	 za	 računalniško	 opremo	 območnih	 obrtnih	
zbornic.	Obrtni	register	zbornica	vodi	še	danes.	

Obrt 21. stoletja 

Meseca	 maja,	 leta	 2003	 je	 skupščina	 Obrtne	 zbornice	
Slovenije	 sprejela	 novo	 vizijo	 in	 strateške	 usmeritve	 obr-
tnozborničnega	sistema.	Temeljno	poslanstvo	sistema,	ki	je	
bilo	 opredeljeno	 v	 viziji	 je,	 biti	 »v	 službi	 obrti	 in	 podjetni-
štva«.	 Obrtniki	 in	 podjetniki,	 ki	 opravljajo	 obrtne	 in	 obrti	
podobne	 dejavnosti,	 se	 združujejo	 v	 obrtno	 zbornico,	 da	
bi	 uresničevali	 svoje	 kratkoročne	 in	 dolgoročne	 poslovne	
in	strokovne	interese	v	Sloveniji	 in	Evropski	uniji.	Zbornica	
smo	obrtniki	in	podjetniki,	ki	na	večstoletni	cehovski	tradi-
ciji	s	svojim	delom	in	pravili	zagotavljamo	svojim	kupcem	
najvišjo	možno	kakovost	izdelkov	in	storitev,	piše	v	»ustavi«	
obrtozborničnega	sistema.		V	viziji	je	še	zapisano,	da	se	bo	
obrtna	zbornica	razvila	v	osrednjo	institucijo	znanja	izobra-
ževalnih	in	svetovalnih	storitev	za	obrtnike	in	male	podje-

Miroslav Klun, poslanec in nekdanji predsednik 
OZS ter OOZ Sežana

»Pred štiridesetimi leti je 
bilo obrtništvo v tedanji drža-
vi nezaželjeno, rekli smo mu 
tudi nujno zlo. Obrtniki niso 
imeli niti pravic niti socialne-
ga zavarovanja, zato so čutili 
potrebo po združevanju. Po 
Sloveniji so se začela orga-
nizirati združenja. Najprej so 
nastajala v večjih, potem pa 
še v manjših krajih, ki so se 
nazadnje povezala v zvezo. In 

zveza je na nivoju države opravljala odločilno funkcijo, ki 
je obrtnikom in podjetnikom lajšala delo in življenje. Nit 
te dejavnosti se ohranja še danes, kajti to institucijo so od 
vedno vodili obrtniki, ne glede kako se je med tem časom 
preoblikovala; iz združenj v zvezo, iz zveze kot združenja v 
zbornice … Po osamosvojitvi so se te tudi reorganizirale; 
prej so bile občinske, potem so nastale območne zborni-
ce, tako da je bilo kar veliko dela in naporov, kajti vse te 
funkcije, ki smo in jih opravljamo še danes, so prostovolj-
ne, zato upam, da bo tudi v prihodnje ostalo tako.«       

Damijan Perhavec, član promocijskega odobra 
za pripravo sejma in član gradbenega odbora za 
izgradnjo Obrtnega doma v Sežani 

»Imeli	smo	veliko	željo	po	
organizaciji	 sejma	 v	 Sežani.	
Čutili	 smo	 potrebo	 po	 pro-
mociji	 podjetništva	 in	 obr-
tništva,	 zato	 smo	 z	 velikim	
neznanjem	 in	 veliko	 voljo	
organizirali	v	športni	hali	prvi	
sejem.	Že	prvo	leto	se	je	po-
kazalo,	da	je	ta	prostor	veliko	
premajhen	in	da	je	treba	naj-
ti	 ustreznejše	 prostore.	Tako	
smo	v	naslednjih	letih	sejem	
organizirali	na	sežanskem	ter-
minalu.	Dokazali	smo,	da	se	v	tem	prostoru	da	izpeljati	
lepe,	bogate	in	velike	sejme.	Precej	uglednih	gostov	je	
naše	sejme	obiskalo	tudi	iz	tujine.	V	nas	pa	je	hkrati	tlela	
tudi	 želja,	da	bi	v	Sežani	v	 sklopu	obrtno-podjetniške	
cone	zgradili	obrtni	dom.	Zbornica	je	namreč	delovala	
v	premajhnih	prostorih.	Te	težave	smo	se	lotili	tako,	da	
smo	najprej	preko	občine	dobili	zemljišče,	mu	spreme-
nili	namembnost	in	nato	začeli	s	pripravami	za	gradnjo	
obrtniškega	doma.	Priprave	so	bile	hude,	toda	poslovni	
in	finančni	načrt	sta	bila	dobro	izdelana	in	v	letu	2000	
smo	na	skupščini	sprejeli	sklep	za	izgradnjo	doma.«
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tnike,	primerljivo	z	najbolj	dejavnimi	zbornicami	v	Evropski	
uniji.	Da	bi	se	približali	zastavljeni	viziji	in	izpolnjevanju	svo-
jega	poslanstva,	si	je	obrtnozbornični	sistem	za	obdobje	do	
konca	desetletja	zastavil	pet	strateških	ciljev:
1.	 Zagotoviti	 močnejšo	 zaščito	 interesov	 obrti	 in	 mirko	

podjetij	ter	še	posebej	interesov	malih	delodajalcev	
2.	Odpirati	nova	tržišča	ter	spodbujati	povezovanje	obrtni-

kov	in	podjetnikov	v	Sloveniji,	EU	in	deželah	JV	Evrope
3.	Razvijati	sodobne	oblike	informiranja	in	obveščanja	
4.	Zagotavljati	visoko	strokovno	usposabljanje	in	izobraže-

vanje,	individualno	svetovanje,	prenos	znanja	in	tehno-
logij	

5.	Razvijati	in	ščititi	domačo	in	umetnostno	obrt	ter	druge	
tradicionalne	obrtne	poklice	

V	letu	2001	so	bili	podeljeni	tudi	prvi	mojstrski	izpiti,	ki	so	
se	v	slovenski	prostor	vrnili	po	več	kot	štiridesetletni	pre-
kinitvi.	Med	prvimi,	ki	so	opravili	mojstrski	izpit,	je	bil	tudi	
član	Obrtne	zbornice	Sežana	Mitja	Tavčar,	za	naziv	frizerski	
mojster.	Kasneje	se	mu	je	pridružilo	še	38	kandidatov.	

V	letu	2003	so	vsi	člani	dobili	kartico	Obrtnik,	ki	je	sprva	
služila	za	namene	identifikacije	in	nudenja	določenih	ugo-
dnosti,	leta	2006	pa	postala	tudi	plačilna	kartica.	

Razvoj	 sežanske	 zbornice	 v	 začetku	 21.	 stoletja	 zazna-
muje	velikopotezna	odločitev	članov	skupščine	Območne	
obrtne	 zbornice	 Sežana	 na	 seji,	 29.2.2000,	 in	 uresničitev	
dolgoletne	želje	o	 izgradnji	obrtnega	doma.	Želja	 in	pri-
čakovanja	so	se	 tudi	uresničila.	4.	decembra	2001	 je	bila	
podpisana	 pogodba	 za	 gradnjo	 doma	 z	 izvajalcem,	 11.	
januarja	naslednje	 leto	pa	 je	bil	položen	temeljni	kamen	
za	izgradnjo	doma.	Odprtje	novih	poslovnih	prostorov	je	
bilo	27.	avgusta	2004	in	od	takrat	dalje	so	kraško-brkinski	
obrtniki	dobili	sodobno	urejene	prostore	zbornice,	kjer	se	
še	danes	nemoteno	odvijajo	različne	dejavnosti.

Na	volitvah	za	organe	sežanske	zbornice	za	mandatno	
obdobje	2002-2006	je	predsednikovanje	zbornice	prevzel	
Milan	 Škapin,	 ki	 obrtno	 zbornico	 vodi	 še	 danes.	 Njegov	
predhodnik,	12-letni	predsednik	Obrtne	zbornice	v	Sežani,	
Miroslav	Klun	pa	je	v	tem	mandatu	prevzel	krmilo	vseslo-
venske	krovne	obrtne	organizacije.	

Miroslav	Klun	je	predal	vodstvo	zbornice	novemu	pred-
sedniku	Milanu	Škapinu	z	naslednjimi	besedami:	

»Izredno sem vesel, da sem v tem dolgoletnem obdobju 
lahko sodeloval z ljudmi, ki so me obogatili in mi dali moči, 
da smo počasi, a trajno uspevali. Prepričan sem, da je naša 
zbornica na dobri poti in v dobrih rokah ter da je potrebno 
vodstvo po dveh ali treh mandatih osvežiti. Nihče ni nenado-
mestljiv. Zato sem vesel, da prepuščam krmilo drugim, da z 
novimi idejami in prijemi dosežejo še boljše rezultate, kot smo 
jih mi, ki smo štartali v skromni najemniški pisarni nad knjižni-
co. Mogoče je ravno to trenutek, ko prihajamo v veliko Evropo 
tudi priložnost, ko smo ponovno na začetku nekega novega 
obdobja, zato bo potrebno dosti sveže energije, predvsem pa 
se bo treba še toliko bolj zavedati, da smo le skupaj močnejši.«

Obrtni	 zakon	 je	 doživel	 ponovni	 spremembi	 leta	 2004	
in	2007,	ko	se	odpravlja	mojstrski	izpit	kot	edini	pogoj	za	
opravljanje	obrtne	dejavnosti	in	ko	se	omilijo	vstopni	po-
goji	za	opravljanje	obrtnih	dejavnosti.	

V	letu	2007	se	področje	registracije	samostojnega	pod-
jetnika	bistveno	spremeni;	uvede	se	eVEM	portal	 in	VEM	
točke,	 ki	 opravljajo	 vse	 postopke	 v	 zvezi	 z	 registracijo	 in	
ostale	na	enem	mestu.	Med	VEM	točke	se	uvrsti	tudi	Ob-
močna	obrtna	zbornica	Sežana	in	v	letu	2008	se	ti	postop-
ki	nadgradijo	še	za	gospodarske	družbe.

V	letu	2006	je	prišlo	na	sežanski	zbornici	tudi	do	kadro-
vskih	zamenjav,	 tako	da	 je	dolgoletno	sekretarko	Danico	
Skok	nadomestila	Marija	Rogan	Šik.	
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Danica Skok, sekretarka OOZ Sežana v obdobju 
1991 - 2006

»Z	veseljem	se	spominjam	
prvega	 dne,	 ko	 sem	 pri-
stopila	 na	 takratno	 Obrtno	
združenje.	Bilo	je	347	članov,	
imeli	smo	skromne	prostore,	
pa	tudi	pravilniki	so	bili	skro-
mni.	 Začeli	 smo	 skoraj	 z	 ni-
čle,	pa	vendarle	smo	uspeli.	
Danes	smo	ponosni,	da	smo	
lahko	 v	 teh	 prostorih	 in	 da	
naši	 člani	 to	 čutijo.	 Takratni	
časi	 niso	 bili	 lepi	 za	 obrtni-
štvo;	 socializem,	 kapitalizem,	 izguba	 jugoslovanskega	
trga	 …	 Našim	 podjetnikom	 je	 bilo	 potrebno	 nuditi	
ogromno	znanja,	da	so	 lahko	napredovali.	Začeli	smo	
s	prvo	večerno	šolo	podjetništva,	ki	 se	 je	med	našimi	
člani	 lepo	prijela,	saj	so	z	velikim	veseljem	prihajali	na	
zbornico.	Poleg	tega	smo	skrbeli	tudi	za	promocijo,	or-
ganizirali	smo	razna	poslovna	srečanja,	sodelovali	smo	
pri	mednarodnih	projektih,	tako	da	so	naši	člani	že	leta	
93	 dobivali	 potrebna	 znanja	 iz	 takratne	 Evrope.	To	 je	
bilo	takrat	za	Slovenijo	ogromen	napredek.	Zbornica	je	
iz	340	članov	danes	prišla	na	900	članov,	kar	pomeni,	da	
so	razvoj	in	uspehi	doseženi.«

INFORMATOR št. 8/2003 1
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15.08.2003 
Zasebniki morate do tega dne 
plačati prispevke zase, za delavce 
pa 6 dni po izplačilu plač 

PRAZNIK OBČINE SEŽANA

Bliža se 28. avgust, praznik občine Sežana. Ob tej priložnosti so 
pripravili bogat program in povabili tudi vas, da predstavite (z vklju
čeno prodajo) svoje izdelke na 20 stojnicah. Postavljene bodo 
vzdolž Partizanske ceste v Sežani. Promocija bo potekala prav na 
praznik, se pravi 28. avgusta med 12. in  predvidoma 22.uro. 
Stojnice bodo že postavljene in bodo za vas brezplačne, vendar 
se je potrebno predhodno prijaviti. Prednost imajo obrtniki se
žanske občine, v kolikor jih bo več kot 20, sicer pa vsi prisrčno 
vabljeni. Prijave sprejemamo na zbornici do 15. avgusta letos, da 
bi lahko pripravili enotne napise in uskladili ponudbo. Zaželjeni so 
tisti proizvajalci, ki proizvajajo izdelke široke potrošnje še posebej 
pa domače in umetne obrti.

Izkoristite to ugodnost in prisrčno vabljeni!

RAZLIKA MED DONACIJO IN SPONZORSTVOM

Donacija je enostranski posel, kjer ne gre za obojestransko oziro
ma vzajemno korist. Gre za nepovratno izplačilo s finančnimi sred
stvi ali pa za nepovratno izplačilo v naravi. Donacija je izplačilo za 
humanitarne, kulturne, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke 
in religiozne namene, je torej namensko sredstvo za podporo do
ločenih nepridobitnih dejavnosti. Donator (samostojni podjetnik, 
pravna oseba), za svojo donacijo ne pri čakuje nobene protiuslu
ge. Na osnovi 25. č lena zakona o davku od dobi ka pravnih oseb 
– odslej ZDDPO, se med odhodke priznajo tudi prej navedene do
nacije, seveda če so izplačane osebam, ki so v skladu s posebni
mi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti, vendar 
največ v višini 0,3% ustvarjenih prihodkov. Glede na navedeno, se 
je vedno potrebno prepričati, da je prejemnik donacije res registri
ran za v zakonu opredeljene dejavnosti. V primeru, da samostojni 
podjetnik ali pravna oseba donacijo nakaže direktno fizični osebi, 
pa mora hkrati ob izpla ilu donacije za fizično osebo obračunati 
in plačati akontacijo dohodnine. Fizični osebi mora poslati ob
vestilo o prejemkih iz tega naslova do 31. januarja za preteklo 
leto, fizična oseba pa mora tako donacijo prijaviti v dohodninski 
napovedi. Hkrati pa naj opozorimo, da taka donacija fizični osebi 
ni davčno priznani odhodek v skladu z ZDDPO, niti ne zmanjšuje 
dohodninske osnove v okviru 3% olajšave, ker ni izpolnjen pogoj, 
da morajo tovrstna izplačila biti nakazana osebam, ki opravljajo 
v zakonu navedeno dejavnost. Donacije so po Zakonu o davku 
na dodano vrednost neobdavčene in se DDV ne obračunava. 
Donator in prejemnik donacije podpišeta donatorsko pogodbo, v 
primeru donacij se računi ne izdajajo. Donator je lahko tudi fizična 

V S E B I N A
Praznik občine Sežana • Razlika med donacijo 
in sponzorstvom • Zajamčena plača od avgusta 
dalje • Iščemo ponudnike storitev • Ali veste • 
Izobraževanje • MOS Celje 2003 • Mali oglasi • 
Sekcije sporočajo

SVETOVANJA,
ki jih OOZ Sežana nudi  

brezplačno  svo jim čla nom:
Splošno sve to va nje in in for mi ra nje:
vsak dan ra zen če trt ka od 8.30 do 12.00 
ure, sre da tudi od 13.00 do 16.00 ure, se
kre tar ka zbor ni ce

Prav no sve to va nje: D O P U S T
Zaradi letnega dopusta pravna svetoval
nica v času od 15.7. do 31.8.2002 ne bo 
nudila nasvetov.

Fi nanč no sve to va nje
v po ne delj kih in če trt kih od 12. do 13. 
ure, FINIA d.o.o., Kar men Vovk,
tel. 01/437-71-06 ali 437-76-96

Za nas ve te se lah ko obr ne te tudi na 
stro kov ne de lav ce pri OZS (tel. št. n.c.  
01 5830 500), ki ima jo sve to val ne ure v 
po ne delj kih od 10. do 12. ure in od 13. do 
15. ure, sre dah od 10. do 12. ure in od 13. 

do 15. ure in pet kih od 10. do 13. ure      

Na zbor ni ci se lah ko sez na ni te tudi z ob ja
vo za ko no da je v Urad nih li stih in z član ki 
ob jav lje ni mi v stro kov nih re vi jah kot so 

De nar, IKS....
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Spoštovane obrtnice, obrtniki, 
podjetniki, jubilanti, upokojeni obrtniki!

V teh dneh ste na dom prejeli vabilo na 
prireditev ob 30. obletnici Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Sežana. Upo-
kojene obrtnike in bivše člane bomo 
na prireditev povabili preko sredstev 
javnega obveščanja (Radia Koper). Vabi-
mo Vas, da si vzamete čas in se prireditve 
udeležite, saj je namenjena Vam, spoštova-
ni člani, da skupaj proslavimo visoki jubilej naše stanovske 
organizacije.  

Prireditev se bo v celoti odvijala v Kosovelovem 
domu v Sežani, v soboto 17. oktobra 2009 z naslednjim 
programom: 

16.30  - Odprtje razstave članov OOZ Sežana 
    (Razstava bo odprta od 17. - 23. 10. 2009)
17.00  - Modna revija članov OOZ Sežana
19.00  - Monokomedija Kdo pa vam je to delu (igra Boris Kobal)
20.15  - Svečana akademija s podelitvijo priznanj in plaket
22.00  - Druženje ob prigrizku in kozarcu vina ter zvokih 
     Marka Hrabarja

poMeMbno: vljudno vas prosimo, da zaradi rezervacije prostora, 
svojo udeležbo potrdite na telefon 05/73 00 060. po potrditvi vam 
bomo poslali brezplačno vstopnico, brez katere vstop na prireditev 
ne bo možen. vstopnice lahko dvignete na zbornici tudi osebno 
vsak dan od 8. do 15. ure. 

Dovolite mi, da se ob 30. Obletnici Območne obrtno-
podjetniške zbornice Sežana zahvalim za sodelovanje in če-
stitam vsem članom, upokojenim obrtnikom in jubilantom!

Veselim se srečanja z Vami!

Predsednik OOZ:
Milan Škapin 

Vabimo vse, ki želite prejemati e-noViCe,  
da nam sporočite vaš elektronski naslov.

da ne poZabiM

12. oktober - 6. november
Računalniški tečaji

17. oktober
Prireditev ob 30. obletnici OOZ Sežana

Kosovelov dom Sežana

24., 25. oktober
Ogled sejma Beatuy forum

Munchen

27. oktober
Usposabljanje HACCP

31. oktober
Ogled sejma gradbeništva SAIE Bologna

31. oktober
Ogled sejma VITRUM Milano

3. november
Seminar o spremembah zakona o DDV po 1/1/2010

23. - 27. novembra
Strokovna ekskurzija vina in kulinarike - BiH

aktualno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana oddaja 
v najem pisarniške prostore v pritličju doma obrtnikov, in 
sicer tri pisarne v velikosti:

- 31,45 m2

- 36,24 m2

- 34,88 m2

ter pisarno v drugem nadstropju v velikosti 14,95 m2

Zainteresirani dobijo podrobnejše informacije na OOZ 
Sežana, 05/73 00 060. 

uporaba kletnih proStorov

Zainteresirane  obvešča-
mo, da je na razpolago za 
uporabo tudi dvorana v kle-
tnih prosotorih Obrtnega 
doma za različne namene 
(učilnica, plesna dvorana, 
telovadba,..) po ceni 15€ z 
DDV/h. Za člane zbornice po 
polovični ceni.

Informiranje članstva 

Slovenski	 obrtniki	 so	 imeli	 svoje	 tiskane	 publikacije	 že	
pred	sto	in	več	leti,	vendar	so	zaradi	različnih	vzrokov	vse	
prej	ali	slej	usahnile.	Potem	pa	je	obrtništvo	dobilo	svojo	
revijo,	ki	izhaja	še	danes.	Prva	številke	revije	Obrtnik	je	izšla	
davnega	 leta	1971,	meseca	septembra.	Obrtnik	 je	v	svo-
jem	skoraj	štiridesetletnem	obdobju	obstoja	doživel	veliko	
sprememb	in	izboljšav.	Za	veliko	obrtnikov	in	podjetnikov,	
še	 zlasti	 pa	 knjigovodskih	 servisov,	 je	 priloga	 Svetovalec	
najpomembnejši	del	revije.

Za	informiranje	svojih	članov	je	stalno	skrbela	tudi	Ob-
močna	obrtna	zbornica	Sežana.	Zelo	pomembno	je	bilo,	
da	so	bili	člani	vedno	tekoče	informirani		z	novo	zakono-
dajo,	 vsemi	 obveznostmi,	 ki	 so	 jih	 morali	 pri	 svojem	 po-
slovanju	 izpolniti,	 in	drugimi	zanimivimi	 informacijami.	Z	
rednim	mesečnim	izdajanjem	Informatorja	je	zbornica	pri-
čela	leta	1994.	Pred	tem	so	obrtniki	mesečno	ali	celo	dva-
krat	mesečno	prejemali	informacije	o	prispevkih	in	drugih	
potrebnih	podatkih	v	obliki	obvestila.	 Sežanska	zbornica	
je	bila	med	prvimi	zbornicami	v	Sloveniji,	ki	je	na	tak	način	
redno	obveščala	svoje	člane.	Leta	1997	je	Informator	dobil	
novo,	 sodobno	 in	 preglednejšo	 obliko,	 v	 kateri	 izhaja	 še	
danes.	

Zbornica	je	zelo	zgodaj	poskrbela	za	informatizacijo	svo-
jih	 članov.	 Leta	 1989	 je	 za	 potrebe	 knjigovodstva	 njenih	

članov	naročila	v	 izdelavo	 računalniški	program,	ki	 so	ga	
člani	prejeli	v	uporabo	brezplačno.	

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Sežana	 ima	od	
leta	 2006	 vzpostavljeno	 tudi	 lastno	 spletno	 stran,	 preko	
katere	lahko	člani	in	širša	zainteresirana	javnost	pridobiva-
jo	informacije	o	dogajanjih	na	področju	obrti	in	podjetni-
štva	v	Sežani.	

Svetovanja, izobraževanja in usposabljanja 

Začetki	 organiziranja	 obrtne	 organizacije	 v	 Sežani	 so	
pokazali	potrebo	po	nudenju	pomoči	in	reševanju	proble-
mov	obrtnikom.	Zato	je	bilo	še	toliko	bolj	pomembno,	da	
je	zbornica	zaposlovala	dober	kader,	ki	je	s	širino	svojega	
znanja	 lahko	 pomagal	 odgovoriti	 na	 številna	 vprašanja	
obrtnikov	in	podjetnikov.	Delo	tajnika	oziroma	v	poznejših	
časih	sekretarja	 je	zelo	zahtevno,	zlasti	pa	zahteva	obvla-
dovanje	širokega	spektra	področij.	

S	pridobitvijo	doma	obrtnikov	v	Sežani,	se	je	odprla	mo-
žnost	za	organizacijo	širše	svetovalne	ponudbe	z	zunanji-
mi	svetovalci.	Obrtniki	in	podjetniki	lahko	osnovna	sveto-
vanja	pri	teh	svetovalcih	dobijo	brezplačno.	
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V	 veliko	 pomoč	 pri	 svetovanju	 je	 bila	 vsa	 leta	 krovna	
organizacija	 Obrtna	 zbornica	 Slovenije,	 ki	 je	 že	 sredi	 de-
vetdesetih	 let	vzpostavila	svetovalno	službo	na	področju	
davkov	 in	 knjigovodstva,	 kasneje	 pa	 tudi	 delovnega	 in	
statusnega	prava.	Svetovalci	so	že	takrat	našteli	po	nekaj	
tisoč	telefonskih	klicev	na	mesec.	Z	 leti	 je	povpraševanje	
še	naraščalo,	kasneje	pa	se	je	svetovalna	služba	na	Obrtni	
zbornici	Slovenije	oblikovala	v	Svetovalni	center,	ki	danes	
vključuje	11	svetovalcev	specialistov.	

in	podjetniki.	Zaradi	tovrstnih	storitev	in	ugodnosti	so	se	v	
zbornico	prostovoljno	vključevali	tudi	obrtniki	in	podjetni-
ki	iz	drugih	krajev.	

Z	nastankom	obrtne	organizacije	v	Sežani	so	se	pojavljale	
tudi	želje	in	potrebe	po	dodatnih	znanjih	in	izobraževanjih.	
Ravno	 ta	 potreba	 po	 izobraževanjih	 je	 bila	 tudi	 eden	 od	
motivov,	da	so	obrtniki	začeli	razmišljati	o	večjih	prostorih,	
kjer	bi	se	lahko	odvijala	tudi	izobraževanja.	Nov	obrtni	dom	
je	 to	 tudi	 omogočil.	 Letno	 zbornica	 organizira	 in	 izvede	
čez	30	različnih	izobraževanj,	ki	se	jih	udeleži	tudi	čez	500	
obrtnikov,	podjetnikov	 in	njihovih	zaposlenih.	Poudariti	 je	
potrebno,	da	je	bila	sežanska	zbornica	spet	med	prvimi,	ki	
je	za	svoje	obrtnike	in	podjetnike	v	devetdesetih	letih	orga-
nizirala	Večerne	šole	podjetništva.	

Zadnja	 leta	 se	 izobraževanj	 v	 Sežani	 udeležujejo	 tudi	
podjetniki	 iz	 drugih	 krajev.	 Najbolj	 obiskani	 so	 seminarji	
s	 področja	 davkov	 in	 knjigovodstva	 ter	 delovno-pravne	
zakonodaje.	Vse	 več	 potreb	 in	 želj	 po	 dodatnih	 in	 novih	
znanjih	 pa	 izražajo	 strokovne	 sekcije,	 za	 katere	 zbornica	
organizira	in	izvaja	številne	seminarje	in	delavnice	z	zani-
mivimi	vsebinami.	

V	 letošnjem	 letu	 je	 zbornica	 za	 potrebe	 izobraževanj	
preuredila	še	kletne	prostore,	kjer	so	že	potekala	številna	
izobraževanja	 in	 dogodki.	 Zbornica	 oddaja	 v	 najem	 tudi		
učilnice	in	si	na	ta	način	zagotavlja	dodatna	finančna	sred-
stva	za	uresničevanje	dejavnosti	zbornice.

Na	 področju	 poklicnega	 izobraževanja	 je	 zbornica	 ves	
čas	 sodelovala	 s	 šolami,	 zlasti	 pri	 usmerjanju	 učencev	 in	

Milan Škapin, predsednik OOZ Sežana

»Za	 nami	 je	 obdobje	 30.	
letnega	 organiziranega	 de-
lovanja	 kraško-brkinskih	
obrtnikov	in	razvidno	je,	da	
nam	ni	bilo	v	tem	obdobju	
čisto	nič	podarjenega.	Člani	
smo	 si	 morali	 v	 celoti	 vse	
priboriti.	 In	 to	 je	 tudi	 do-
bra	 osnova	 za	 delo	 naprej.	
Naša	 vizija	 je,	 da	 se	 še	 bolj	
približamo	 članom,	 da	 bi	
tudi	člani	začutili	 še	večjo	pripadnost	zbornici,	pred-
vsem	na	način,	da	zbornica	ponudi	članu	vse	kar	želi	
in	 potrebuje.	 Tako	 je	 na	 področju	 izobraževanja,	 da	
člane	seznanjamo	tudi	z	veljavno	zakonodajo,	da	jim	
ponudimo	možnost	sodelovanja	pri	raznih	evropskih	
projektih,	 razmišljamo	 pa	 tudi	 o	 vzpostavitvi	 knjigo-
vodsko-računovodskega	servisa	in	finančnega	servisa,	
ki	bi	ga	naši	člani	še	kako	potrebovali.«		

Sežanski	obrtniki	in	podjetniki	pa	so	izrazili	potrebo	po	
čim	širšem	spektru	svetovanj	v	 lokalni	zbornici.	Zbornica	
je	 temu	 prisluhnila	 in	 konstantno	 povečevala	 ponudbo	
svetovalcev.	

Obrtniki	 tudi	 v	 preteklosti	 niso	 imeli	 dostopa	 do	 ugo-
dnih	virov	financiranja,	zato	 je	zbornica	prisluhnila	njiho-
vim	potrebam	in	v	sodelovanju	z	bankami	pripravila	po-
sebne	aranžmaje	oziroma	ugodne	investicijske	kredite	ter	
tako	pognala	investicijsko	kolesje	med	sežanskimi	obrtniki	
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dijakov	 na	 obvezne	 prakse	 ter	 opravljanje	 praktičnega	
usposabljanja	pri	pripravi	izobraževalnih	programov.	Dol-
ga	leta	je	obrtna	zbornica	izvajala	tudi	pripravniške	izpite	
pri	delodajalcih.	V	zadnjem	času	pa	zbornica	precej	aktiv-
nosti	usmerja	v	promocijo	deficitarnih	poklicev.	

Sklad za dopolnilno izobraževanje zaposlenih 
pri zasebnikih 

V	začetku	osemdesetih	let	se	je	vzpostavil	Sklad	za	do-
polnilno	izobraževanje	delavcev	v	zasebnem	sektorju	s	se-
dežem	v	Kopru.	Prvi	predsednik	Sklada	je	bil	ravno	obrtnik	
iz	 sežanskega	Obrtnega	združenja	Stjepan	Filipovič,	 ki	 je	
veliko	 prispeval	 k	 postavitvi	 pravih	 temeljev	 poznejšega	
Sklada	za	dopolnilno	izobraževanje	zaposlenih	pri	zaseb-
nikih.	 Skladu	 je	 z	 veliko	 pripadnostjo	 in	 zavestjo	 predse-

doval	 12	 let	 in	 hkrati	 promoviral	 ta	 Sklad	 na	 sežanskem.	
Sklad	je	vse	do	leta	2008	uspešno	deloval	tudi	na	območju	
Kopra,	 Izole	 in	Pirana,	ko	 je	ob	sprejetju	nove	Kolektivne	
pogodbe	izgubil	tudi	pravne	temelje.	Sežanska	zbornica	je	
s	svojo	aktivnostjo	in	bogatimi	letnimi	programi	uspešno	
organizirala	številna	izobraževanja	in	strokovne	ekskurzije	
tudi	za	zaposlene,	katerim	je	veliko	teh	izobraževanj	finan-
ciral	prav	ta	sklad.	Trenutno	je	Sklad	še	aktiven	in	mu	pred-
seduje	Milan	Škapin,	sežanski	predsednik.	

Poslovna sodelovanja in povezovanja 

Območna	 obrtna	 zbornica	 Sežana	 je	 v	 svojih	 letih	 ra-
zvoja	veliko	pozornosti	namenjala	poslovnemu	povezova-
nju	institucije	same,	kakor	tudi	njenih	članov.	Zbornica	je	
podpisala	kar	nekaj	sporazumov	o	medsebojnem	sodelo-
vanju.	V	začetku	devetdesetih	let	je	bil	podpisan	dogovor	
med	 Slovenskim	 deželnim	 gospodarskim	 združenjem	 iz	
Trsta,	ki	je	prispeval	k	zelo	tesnemu	sodelovanju	na	podro-
čju	pridobivanja	sredstev.	Leta	1998	je	zbornica	podpisala	
sporazum	z	OOZ	Ljubljana	Vič,	leta	2006	sporazum	z	Obr-
tno-podjetniško	zbornico	Slovenije	ter	v	letošnjem	letu	še	
z	 Območno	 razvojno	 agencijo	 ORA.	 Pobudnica	 številnih	
skupnih	 aktivnosti	 in	 sodelovanja	 je	 bila	 zbornica	 pri	 re-
gijskem	povezovanju,	tako	v	obalno-kraški	regiji	kot	tudi	v	
celotni	primorsko-notranjski	regiji.	

S	 svojimi	 idejami	 in	 zahtevami	 za	 zagotovitev	 bolj-
ših	 pogojev	 za	 poslovanje	 članov	 je	 zbornica	 sodelovala	
kot	 soustanovitelj	 številnih	 lokalnih	 in	 regijskih	 podpor-
nih	 institucij.	 Posebej	 velja	 izpostaviti	 soustanoviteljstvo	
Podjetniškega	 inkubatorja	 v	 Sežani,	 Regionalne	 razvojne	
agencije	 in	 Garancijskega	 sklada	 v	 Kopru	 ter	 Lokalnega	
podjetniškega	centra	kot	predhodnika	današnje	ORE.	

Zbornica	 se	 zaveda,	 da	 je	 le	 s	 povezovanjem	 in	 sode-
lovanjem	 možno	 doseči	 sinergijske	 učinke.	 Zato	 nasto-
pa	 pogosto	 v	 vlogi	 koordinatorja.	Veliko	 povezovanja	 na	
projektih	 in	skupnih	vsebinah	poteka	tudi	med	zbornico	
in	vsemi	štirimi	kraško-brkinskimi	občinami,	ki	jih	pokriva	
(Sežana,	Divača,	Hrpelje-Kozina	in	Komen).

Sejemska dejavnost 

Obrtniki	v	Sežani	so	že	zelo	zgodaj	izrazili	željo	po	doda-
tnih	načinih	promocije	njihovih	 izdelkov	 in	storitev.	Tega	
se	je	zavedala	tudi	zbornica	in	jim	začela	pomagati	promo-
virati	in	prodajati	njihove	izdelke	in	storitve.	

Bogata	sejemska	tradicija	zbornice	je	bila	prikazana	sko-
zi	 razvoj	 te	 organizacije.	 	 Daljnega	 leta	 1983	 je	 zbornica	
prvič	organizirala	razstavo	obrti,	deset	let	pozneje	pa	prvi	
sejem	 drobnega	 gospodarstva.	 Po	 nekajletnih	 uspešnih	
sejemskih	dogodkih	se,	žal,	ni	uresničila	želja	po	sejemski	
tradicionalni	prireditvi.	
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www.bankain.si

PRIHODNOST TEMELJI NA ZAUPANJU.
ODKRIJTE PREDNOSTI BANKE IN.

V Banki Koper, èlanici mednarodne banène skupine Intesa Sanpaolo z veè kot 19 milijoni strank,
prisotni v veè kot 40-ih državah sveta, vam nudimo prvo banko na spletu, Banko IN.

Banka IN je najcelovitejša rešitev za urejanje vaših  nanc prek spleta:
- osebno  nanèno svetovanje
- komuniciranje prek videoklepeta, telefona in e-pošte
- cenovno ugodni paketi storitev
- nagrajevanje vašega poslovanja in zvestobe

Banka IN – prava pot do zaupanja.

080.20.13

Banka Koper z vami že 30 let

Številni	 sežanski	 obrtniki	 so	 preko	 zbornice	 razstavljali	
na	številnih	sejmih,	za	katere	je	Obrtna	zbornica	Slovenije	
organizirala	skupen	sejemski	nastop.

Bogato	sejemsko	tradicijo	beleži	zbornica	z	uspešnimi	se-
jemskimi	nastopi	na	Mednarodnem	obrtnem	sejmu	v	Celju,	
kjer	uspešno	nastopa	s	Kraško	hišo	tudi	zadnja	leta.	

Delo na projektih

Že	 v	 zgodnjih	 devetdesetih	 letih	 so	 stekli	 razgovori	 o	
ustanovitvi	podjetniškega	centra	v	Sežani,	ki	je	bil	kasne-
je	tudi	ustanovljen	z	namenom	pridobivanja	nepovratnih	
sredstev.	Zbornica	si	je	že	tam	pridobila	določene	izkušnje.	
Več	 izkušenj	 pa	 je	 dobila	 s	 čezmejnim	 sodelovanjem	 s	
Slovenskim	deželnim	gospodarskim	združenjem.	Člani	so	
bili	v	okviru	teh	projektov	deležni	določenih	promocijskih	
dogodkov,	 gostinci	 pa	 brezplačnega	 usposabljanja	 v	 so-
sednji	Italiji.

Obrtna		zbornica	Sežana	se	je	s	selitvijo	v	nove	poslov-
ne	prostore	tudi	kadrovsko	okrepila.	Dodatno	se	ja	zapo-
slila	strokovna	oseba	za	delo	na	projektih	 in	že	prvo	leto	
je	 zbornica	 uspešno	 kandidirala	 na	 nekaj	 projektih.	 Med	
uspešnimi	velja	omeniti	v	okviru	progama	PHARE	CBC	Slo-
venija–Hrvaška	projekt	Študija	analize	ravnanja	z	odpadki,	
kjer	je	zbornica	za	izvedbo	zastavljenih	ciljev	pridobila	ne-
kaj	manj	kot	100.000	EUR.

V	novem	finančnem	obdobju	čezmejnega	sodelovanja	z	
Italijo	ima	zbornica	velika	pričakovanja,	saj	je	vključena	v	šte-
vilne	projekte.	Pri	nekaterih	nastopa	tudi	kot	nosilec	in	pri-
javitelj	projekta.	Skozi	izvajanje	projektov	si	je	zbornica	pri-
dobila	poleg	dodatnih	finančnih	virov	še	nove	medsebojne	
povezave	z	raznimi	evropskimi	institucijami	in	z	državami	JV	
Evrope	ter	bogate	izkušnje	na	področju	pridobivanja	nacio-
nalnih	in	evropskih	sredstev.	

Zbornica	 med	 številnimi	 storitvami,	 ki	 jih	 opravlja	 za	
člane,	 nudi	 tudi	 pomoč	 članom	 pri	 prijavah	 na	 razpise	
in	 pridobivanju	 ugodnejših	 virov	 financiranja.	 Prav	 tako	

je	 vključena	 v	 vavčerski	 sistem,	 kjer	 nastopa	 kot	 sveto-
valna	 institucija.	V	 letu	2007	 je	skupaj	s	krovno	Obrtno-
podjetniško	 zbornico	 Slovenije	 uspešno	 kandidirala	 na	
javnem	 razpisu	 za	 izvajanje	 delavnic	 za	 samozaposlitev	
brezposelnih	oseb.	Te	delavnice	se	mesečno	izvajajo	na	
obrtni	zbornici	Sežana.	Zaposleni	na	zbornici,	ki	izvajajo	
te	delavnice,	s	svojim	znanjem	in	praktičnimi	primeri	po-
tencialnim	podjetnikom	pomagajo	čim	lažje	vstopiti	na	
podjetniško	pot.		

Družabnost, športna aktivnost kraško-brkin-
skih obrtnikov in podjetnikov 

Prvo	 družabno	 srečanje,	 ki	 ga	 je	 organiziralo	 takratno	
obrtno	združenje,	sega	v	daljno	leto	1980,	torej	prvo	leto	
po	ustanovitvi	Obrtnega	združenja	v	Sežani.	Želja	po	dru-
ženju	 in	 družabnem	 življenju	 je	 bila	 med	 obrtniki	 velika,	
zato	so	postala	 letna	druženja	tradicionalna	in	bila	uspe-
šno	organizirana	vsa	leta.	Odbor	za	družabne	prireditve	je	
zadnja	leta	uspešno	vodila	Patricija	Kavčič.	

V	 novejšem	 času	 je	 prišlo	 do	 nekaj	 letne	 prekinitve,	
vendar	se	je	pred	leti	porodila	želja,	da	zbornica	ponov-
no	 organizira	 družabno	 srečanje,	 tako	 da	 se	 tradicija,	
kljub	spremenjenim	časom,	nadaljuje.	Med	družabnost-
mi,	ki	so	se	jih	obrtniki	radi	udeleževali	pa	so	bila	kolesar-
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jenja,	 pohodništvo,	 pikniki	 na	 barki	 in	 druge	 družabne	
aktivnosti.	

Posebej	 pa	 velja	 izpostaviti	 športno	 udejstvovanje	 kra-
ško-brkinskih	obrtnikov,	ki	so	se	številčno	udeleževali	 lo-
kalnih,	 regijskih	 in	 vsedržavnih	 obrtnih	 športnih	 iger.	 Kar	

nekaj	 let	 je	 bila	 Obrtna	 zbornica	 v	 Sežani	 tudi	 uspešen	
organizator	 obrtniških	 športnih	 iger	 notranjsko-primor-
ske	 regije.	 Številni	 pokali	 in	 priznanja,	 ki	 polnijo	 police	 v	
prostorih	obrtnega	doma,	so	dokaz,	da	so	obrtniki	in	pod-
jetniki	 tudi	 dobri	 športniki	 in	 da	 jim	 športnega	 duha	 ne	
manjka.	 Med	 panogami	 je	 bilo	 najmočnejše	 in	 najuspe-
šnejše	 balinanje,	 streljanje	 na	 glinaste	 golobe,	 vleka	 vrvi,	
pikado,	med	dvema	ognjema	in	druge	športne	aktivnosti.	
Dolga	leta	je	delo	in	šport	pri	Obrtni	zbornici	v	Sežani	vo-
dil	Miran	Hrvatič,	zadnja	leta	pa	organizacija	športnih	iger	
zaradi	nezanimanja	nima	več	uspeha.

Strokovne sekcije 

V	okviru	obrtne	zbornice	se	člani	povezujejo	in	združu-
jejo	 v	 strokovne	 sekcije.	 Pri	 Območni	 obrtno-podjetniški	
zbornici	Sežana	deluje	trenutno	9	strokovnih	sekcij.	Sekcije	
se	aktivno	vključujejo	v	reševanje	splošnih	problemov	obr-
ti,	predvsem	pa	skrbijo	za	reševanje	konkretnih	strokovnih	
vprašanj,	dejavnosti	za	 izboljšanje	dela	 in	poslovanja	čla-
nov.	Sekcije	skrbijo	tudi	za	promocijo	svoje	dejavnosti	 in	
članov,	se	udeležujejo	sejmov	in	drugih	promocijskih	do-
godkov.	Zelo	pomembno	področje	delovanja	sekcij	je	izo-
braževanje.	Na	podlagi	pobud	in	predlogov	članov	sekcije	
se	 organizirajo	 številni	 seminarji	 za	 njih	 in	 njihove	 zapo-

www.nlb.si/poslovni-paket
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Sežana, Stjenkova 1 ali nas 
pokličite na tel.: 05 7311 500.

Za enostavno, hitro, varno  
in sodobno poslovanje!  
Z dodatnimi ugodnostmi!

Začinite ga po svoje.

NLB Poslovni paket
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www.adriatic-slovenica.si
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Modro je zavarovati vse, kar vam je pri srcu. Če to lahko storite hitro in pre-
prosto, toliko bolje. Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje, vam 
olajša celoten postopek, saj lahko z eno samo polico zavarujete stanovanjski 
objekt s premičninami, kmetijsko poslopje, družinske člane, živali, gospodinj-
ske aparate, glasbila in še kaj.

Ob sklenitvi zavarovanja boste brezplačno prejeli še Stanovanjsko asistenco 
CORIS, ki vam 24 ur na dan zagotavlja hitro in učinkovito pomoč v nujnih 
primerih. Preprosto splača se imeti vse na eni polici, saj je s premoženjskim 
zavarovanjem Dom AS vse veliko pregledneje zavarovano, vi pa ste lahko brez 
skrbi. Tudi če vas doleti morebitna nezgoda.

Vse na eni polici
Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje za dom in družino

Vse na eni polici

slene,	ogledi	sejmov	in	razne	druge	strokovne	ekskurzije.	
Nekatere	med	njimi	so	zelo	aktivne,	nekatere	pa	so	zaradi	
nezanimanja	prenehale	delovati.	

Prva	izmed	strokovnih	sekcij	je	začela	delovati	Sekcija 
za gostinstvo in turizem,	ki	je	bila	ustanovljena	9.	maja	
1979.	Od	takratnih	53	vabljenih	gostincev	se	je	ustanov-
nega	zbora	udeležilo	22	gostincev,	ki	 so	 izvolili	 sedem-
članski	izvršilni	odbor	in	vodjo	sekcije,	gospoda	Marjana	
Sotlarja.	Že	na	ustanovnem	zboru	so	si	zadali	bogat	pro-
gram	 dela,	 podali	 zahtevo	 po	 kategorizaciji	 gostinskih	
obratov	 in	 ureditvi	 delovnega	 časa	 gostinskih	 obratov.	
Sekcija	 za	 gostinstvo	 je	 še	 danes	 ena	 izmed	 najbolj	 ak-
tivnih	sekcij.	Predsedniki:	Marjan	Sotlar	(dva	mandata),	Li-
dija	Novič,	Zdravko	Razpet,	Lilijana	Pahor,	Ada	Špacapan,	
Matjaž	Lindič.	

Med	prve	sekcije,	ki	so	se	ustanovile	v	okviru	takratnega	
združenja,	je	tudi	Sekcija avtoprevoznikov,	ki	je	bila	usta-
novljena	11.	maja	1979.	Za	prvega	predsednika	sekcije	je	bil	
izvoljen	Florijan	Stanonik,	izvoljen	pa	je	bil	tudi	pet	članski	
izvršilni	odbor	sekcije.	Kasneje	so	sekcijo	vodili	še	naslednji	
predsedniki:	 Florijan	 Stanonik,	 Miro	 Klančar,	 Klavdij	 Mikla-
vec,	 Marino	Trampuš	 in	 trenutni	 predsednik	 Andrej	Tram-
puž.	Sekcija	si	je	v	obdobju,	ko	so	prevozniki	morali	pridobiti	
licence,	 zavzemala	 in	 pomagala	 urejati	 skupna	 parkirišča,	
vendar	projekt	ni	uspel.	

Sekcija frizerjev in kozmetikov	je	bila	ustanovljena	21.	
septembra	1992,	predsedoval	ji	je	Robert	Višnjevec,	ki	sek-
ciji	predseduje	še	danes.	

Željo	po	združevanju	 in	povezovanju	 so	 izrazili	 tudi	 tr-
govci	 in	na	ustanovnem	zboru	13.	marca	1992	ustanovili	
(sicer	s	slabšo	udeležbo	članov)		Sekcijo trgovcev,	ki	ji	je	
predsedovala	Herta	Kosmina.	Po	spremembi	zakonodaje,	
ko	trgovci	niso	bili	več	obvezni	člani,	tudi	ta	sekcija	prene-
ha	s	svojo	aktivnostjo.

Pobuda	za	ustanovitev	lesne sekcije	je	bila	izražena	leta	
1993	in	na	ustanovnem	zboru,	ki	je	bil	27.	septembra	1993,	
so	za	predsednika	izvolili	Valterja	Makovca,	ki	je	sekcijo	vo-
dil	 vse	do	zadnjega	mandata.	V	 zadnjem	mandatu	pa	 je	
predsedovanje	prevzel	Mitja	Bolčič.

V	 letu	 1998	 je	 bila	 ustanovljena	 Elektro sekcija,	 ki	 pa	
je	 v	 nadaljevanju	 zaradi	 neaktivnosti	 prenehala	 delovati.	
Po	nekaj	letnem	premoru	je	bila	s	strani	članov	ponovno	
podana	pobuda,	da	se	sekcija	ustanovi.	Tako	je	bila	v	letu	
2003	 Sekcija	 elektro	 dejavnosti	 ponovno	 ustanovljena,	
njen	predsednik	pa	je	bil	Milan	Šebart,	ki	je	to	sekcijo	vodil	
že	pred	tem.	Zadnji	mandat	sekcijo	vodi	Edi	Fabjan.

Tudi	inštalaterji	in	energetiki	so	ugotovili,	da	je	potrebno	
več	skupnega	delovanja	in	povezovanja,	zato	so	19.	maja	
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1999	ustanovili	Sekcijo inštalaterjev – energetikov,	kate-
re	predsednik	je	Adrijan	Masten.

V	 mesecu	 septembru	 leta	 2000	 so	 se	 na	 ustanovnem	
zboru	sestali	avtoserviserji	 in	ustanovili	Sekcijo avtoser-
viserjev.	Krmilo	sekcije	je	prevzel	Marjan	Zega,	v	nadalje-
vanju	pa	je	sekcijo	vodil	še	Viktor	Tavčar,	danes	pa	ji	pred-
seduje	Miran	Hrvatič.	

Obrtniki	in	podjetniki,	ki	se	ukvarjajo	z	opravljanjem	ži-
vilskih	 dejavnosti,	 so	 se	 zaradi	 problematike,	 ki	 je	 pestila	
njihovo	branžo	na	ustanovnem	zboru	23.	septembra	2002	
prav	tako	odločili,	da	ustanovijo	svojo	sekcijo.	Za	predse-
dnika	Sekcije živilskih dejavnosti	so	izvolili	Silva	Franki-
ča,	ki	sekciji	predseduje	še	danes.	

Med	najmlajše	sekcije	sodi	Sekcija gradbincev,	ki	je	bila	
ustanovljena	v	mesecu	marcu	2003	in	je	aktivna	še	danes.	
Sekciji	že	drugi	mandat	predseduje	Viljem	Perčič.	

Kaj pomenijo trije krogi v znaku?

Trije	krogi	v	 znaku	obrtnih	zbornic	
ponazarjajo	 trojnost	 slovenske	 obrti,	
tri	obrtne	dejavnosti,	ki	so	pred	40	leti	
ustanovile	 prvo	 obrtniško	 organiza-
cijo	 in	bile	vsa	 leta	njen	enakopravni	
sestavni	del:	obrt,	avtoprevozništvo	in	
gostinstvo.	

Obrt in podjetništvo na Krasu in Brkinih danes

Območna	obrtna	zbornica	Sežana	je	organizacija,	ki	zdru-
žuje	člane	na	območju	štirih	občin,	in	sicer	občine	Sežana,	
Divača,	Komen	in	Hrpelje-Kozina.	Obrtno	zbornico	razvija-
mo	 v	 sodobno	 zbornico	 obrti	 in	 podjetništva,	 v	 osrednjo	
institucijo	 znanja,	 izobraževalnih	 in	 svetovalnih	 storitev	 za	
obrtnike	 in	male	podjetnike	na	tem	območju.	Skrbimo	za	
ustreznejše	spodbujevalne	ukrepe	za	obrt	 in	podjetništvo	
in	za	bolj	prijazen	dostop	do	storitev,	s	tem	pa	tudi	za	ve-
čjo	konkurenčnost,	ohranjanje	tradicije	in	posebnosti	obrti,	
tako	da	bo	naložba	v	mojstrsko	in	visoko	strokovno	znanje	
donosnejša	za	članstvo.

V	ta	namen	izvajamo	naslednje	dejavnosti:			
•	 svetovalna dejavnost (svetovanje	 in	pomoč	pri	odpi-

ranju	 novih	 enot	 malega	 gospodarstva,	 svetovanje	 na	
različnih	področjih	poslovanja	(davčno,	delovno-pravno,	
finančno	in	druga	področja)),

•	 informativna dejavnost	(obveščanje	članov	in	širše	jav-
nosti	o	aktualnih	 in	strokovnih	zadevah,	pomembnih	za	
obrt	 in	 podjetništvo,	 izdajanje	 mesečnega	 Informatorja,	
obveščaje	članov	in	prenos	informacij	preko	elektronske	
pošte,	 obveščanje	 članov	 o	 zakonskih	 novostih	 in	 spre-

membah,	o	aktivnostih	v	okviru	zbornice:	sejmi,	strokov-
ne	ekskurzije,	obračun	plač	in	prispevkov	...),

•	 dodatna izobraževanja in usposabljanja	 (organiziranje	
in	izvedba	različnih	vrst	izobraževanj,	seminarjev,	tečajev	...),

•	 informacijska dejavnost	(ažurno	vodenje	in	vzdrževa-
nje	obrtnega	registra,	pretok	informacij	in	posredovanje	
informacij	 članom	 ter	 širši	 javnosti,	 zbiranje	 aktualnih	
podatkov	 in	 informacij	 preko	 interneta	 in	 posredova-
nje	le-teh	članom	in	drugim	zainteresiranim,	vodenje	in	
usklajevanje	 registra	obrtnikov	z	 registri	drugih	 institu-
cij),

•	 izvajanje javnih pooblastil (izdajanje	 obrtnih	 dovo-
ljenj,	 vodenje	 obrtnega	 registra,	 izdaja	 izpiskov	 iz	 obr-
tnega	 registra,	 sodelovanje	 pri	 izvedbi	 mojstrskih	 izpi-
tov),

•	 svetovanje in pomoč	članom	pri	prijavljanju	na	razpise,
•	 projektno vodenje za	nacionalne	projekte	 in	projekte	

EU	(priprava	prijav	in	izvajanje	odobrenih	projektov	s	po-
dročja	podjetništva	in	izobraževanja),

•	 dejavnost sekcij	 (reševanje	 strokovne	 problematike	 v	
okviru	posameznih	branž).
Zbornico	upravljajo	člani	preko	svojih	izvoljenih	oziroma	

imenovanih	predstavnikov	v	organih	zbornice.	Predsednik 
Območne obrtne zbornice Sežana	je	po	zadnjih	volitvah	
Milan Škapin,	ki	zastopa	in	predstavlja	zbornico,	hkrati	pa	
je	 tudi	 predsednik	 Upravnega	 odbora	 OOZ	 Sežana.	 Pod-
predsednika zbornice	 sta Boštjan Klun	 in	Mitja Bolčič,	
ki	nadomeščata	predsednika	zbornice	v	njegovi	odsotnosti,	
predstavljata		zbornico	pri	sklepanju	pravnih	poslov	ter	izvr-
šujeta	sklepe	upravnega	odbora.

Skupščina	 je	 najvišji	 organ	 upravljanja	 in	 šteje	 25	 po-
slancev,	 predsednik	 zbornice	 je	 hkrati	 tudi	 predsednik	
skupščine:	Matjaž	Berce,	Erik	Brcar,	Mitja	Bolčič,	Jernej	Bor-
tolato,	Damijan	Čeh,	Sandi	Čevnja,	Milena	Dobec,	Robert	
Derman,	Judita	Drnovšek,	Edi	Fabjan,	Emil	Gombač,	Rado-
van	Gregorčič,	Miran	Hrvatič,	Patricija	Kavčič,	Boštjan	Klun,	
Andrej	Koritnik,	Igor	Kravanja,	Matjaž	Lindič,	Luin	Vekoslav,	
Bojan	 Novak,	 Izidor	 Ražem,	 Katja	 Rebec,	 Vid	 Sorta,	 Meri	
Starc,	Milan	Škapin.

Upravni odbor	je	organ	upravljanja	in	šteje	11	članov:	
predsednik	 Milan	 Škapin,	 podpredsednik	 Boštjan	 Klun,	
podpredsednik	 Mitja	 Bolčič,	 Patricija	 Kavčič,	 Robert	 Der-
man,	 Judita	Drnovšek,	Radovan	Gregorčič,	Matjaž	Lindič,	
Vekoslav	Luin,	Katja	Rebec,	Marija	Rogan	Šik.
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Nadzorni odbor nadzira	delo	zbornice,	in	sicer	izvajanje	
statuta	 in	 drugih	 splošnih	 aktov	 zbornice,	 uresničevanje	
pravic	 in	 obveznosti	 članov	 zbornice	 ter	 finančno	 mate-
rialno	 poslovanje	 zbornice.	 Šteje	 5	 članov:	 predsednica	
Katja	Uran,	Nada	Višnjič,	Marko	Svetina,	Mitja	Tavčar,	Silvo	
Frankič.

Kolegij UO	 zbornice	 je	 posvetovalno	 telo	 Upravnega	
odbora,	 ki	 obravnava	 gradiva	 in	 pripravlja	 sklepe	 za	 seje	
UO.	Šteje	5	članov:	Milan	Škapin,	Boštjan	Klun,	Robert	Der-
man,	Partricija	Kavčič,	Marija	Rogan	Šik.

Pri	zbornici	delujejo	še	naslednji	odbori	in	komisija:
•	 odbor	 za	 družabne	 in	 športne	 prireditve,	 predsednica	

Patricija KAVČIČ,
•	 odbor	za	prireditve,	predsednik	Damijan ČEH,
•	 komisija	 za	 priznanja	 in	 odlikovanja	 pri	 OOZ	 Sežana,	

predsednik	Radovan GREGORČIČ.
Strokovna,	 administrativno-	 tehnična	 in	 druga	 opravila	

za	 zbornico	 opravlja	 strokovna	 služba	 zbornice.	 Delo	 se-
kretarke	 zbornice,	 ki	 vodi	 in	 organizira	 strokovno	 službo	
zbornice,	 trenutno	 opravlja	 Marija Rogan Šik.	 Delo	 na	
projektih	 in	 sekcijah	 organizira	 in	 izvaja	 strokovna	 sode-
lavka,	 svetovalka	 Doris Požar.	 Za	 opravila	 	 na	VEM	 točki	
in	obrtnem	registru	ter	za	ostale	administrativno	tehnične	
zadeve	pa	je	zadolžena	strokovna	sodelavka	Petra Weber.	

Statistika članstva 

Po	podatkih	obrtnega	registra	z	dne,	30.	junija	2009	šteje	
Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Sežana	751		obve-
znih	 in	16	 	prostovoljnih	članov,	 skupaj	 torej	767	članov.	
Od	tega	je	631	samostojnih	podjetnikov	in	136	gospodar-
skih	družb.	

Člani po občinah

Občina	Sežana	 453
Občina	Divača	 100
Občina	Komen	 88
Občina	Hrpelje-Kozina	 155

Člani po sekcijah

Sekcija	steklarjev	 5
Sekcija	tekstilcev	 25
Sekcija	optikov	 2
Sekcija	kleparjev-krovcev	 3
Sekcija	čistilcev	objektov	 27
Sekcija	cvetličarjev	 13
Sekcija	dimnikarjev	 3
Sekcija	kovinarjev	 89
Sekcija	frizerjev	in	kozmetikov	 55
Sekcija	avtoserviserjev	 25
Sekcija	za	elektro	dejavnosti	 37
Sekcija	elektronikov	 10
Sekcija	gradbincev	 151
Sekcija	za	grafično	papirne	dejavnosti	 14
Sekcija	inštalaterjev-energetikov	 113
Sekcija	kamnosekov	 9
Sekcija	lesnih	strok	 26
Sekcija	plastičarjev	 19
Sekcija	predelovalcev	kož	 3
Sekcija	za	gostinstvo	in	turizem	 80
Sekcija	za	promet	 67
Sekcija	živilcev	 21

Člani	po	občinah
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Jubilanti 2009

10 let

1.		 Berce Sergio s.p.
	 	 Sloembal	
	 	 Partizanska	Cesta	123	K,	6210	Sežana
2.		 Bortolato Jernej S.P.
	 	 Kamnoseški	izdelki	umetnostne	obrti,	
	 	 Pliskovica	18,	6221		Dutovlje
3.		 Brana Damijan s.p.
	 	 Avtoprevozništvo
	 	 Dol	Pri	Vogljah	1A,	6221	Dutovlje
4.			 Bratina Benjamin s.p.
	 	 Posredništvo	in	prodaja
	 	 Skopo	66,	6221		Dutovlje
5.		 Filipčič Robert s.p.
	 	 Plajba	-	geodetske	storitve	in	meritve
	 	 Ulica	Ivana	Rozmana	3,	6210		Sežana
6.		 Flaj-Ban 
	 	 Poslovne	storitve	d.o.o.
	 	 Kojsko	9,	5211		Kojsko
7.		 Grča d.o.o. 
	 	 Kraljeva	kmetija	in	gostilna,	trgovina	na	debelo	in	

drobno	in	proizvodnja	kmetijskih	pridelkov
	 	 Hruševica	6,	6222		Štanjel
8.		 Gulič Pavel s.p. 
	 	 Izdelovanje	izdelkov	domače	obrti
	 	 Kopriva	1A,	6221		Dutovlje

9.		 Iskra Marko s.p.
	 	 Pekarna	Pan	Boutique
	 	 Lokev	62,	6219		Lokev
10.	 Juskoski Raim s.p.
	 	 Zidarstvo	Giani
	 	 Pod	Videžem	11,	6240		Kozina
11.	 Kazimoski Zulbehar s.p.
	 	 Zidarstvo	Kazimoski
	 	 Skladiščna	Ulica	2,	6210		Sežana
12.	 Ličen Aleš s.p.
	 	 Maas	-	montaža	antenskih	in	alarmnih	sistemov
	 	 Kobdilj	46,	6222		Štanjel
13.	 Lombar Peter s.p.
	 	 Sharky	-	računalniške	storitve
	 	 Orleška	Cesta	8,	6210		Sežana
14.	 Makarovič Smiljana s.p.
	 	 Bilanca	-	knjigovodski	servis
	 	 Podgrad	20,	6244		Podgrad
15.	 Maljevac Milan s.p.
	 	 Keramičarstvo
	 	 Betanja	3,	6215		Divača
16.	 Mas  - adaptacije in strojne instalacije, d.o.o.
	 	 Partizanska	Cesta	123,	6210		Sežana
17.	 Novak Zmagoslav s.p.
	 	 Zidarstvo	Novak
	 	 Razguri	11,	6210		Sežana
18.	 Pavlin Saša s.p.
	 	 Femont	-	vgrajevanje	stavbnega	in	drugega	pohištva
	 	 Komen	130,	6223		Komen
19.	 Petelin Iztok s.p.
	 	 Polaganje	kamna	in	zidarstvo
	 	 Kazlje	6,	6210		Sežana
20.	 Rener Dušan s.p.
	 	 Asfaltiranje	Gradbeništvo
	 	 Kazlje	2,	6210		Sežana
21.	 Ščuka Marjan s.p.
	 	 Pema	Mehanika
	 	 Dutovlje	40A,	6221		Dutovlje
22.	 Tavčar Mitja s.p.
	 	 Frizerski	Salon	Mitja,	Tomšičeva	Ulica	8,	6210		Sežana

20 let

1.		 Al - podjetje za inženiring, trgovino in montažo d.o.o. 
  Partizanska	Cesta	109,	6210		Sežana
2.		 Blokar Nadja s.p.
	 	 Nadja	-	cvetličarna	in	darilni	program
	 	 Mestni	Trg	2,	6240		Kozina
3.		 Bubnič Bojan s.p.
	 	 Avto	Bubnič	-	trgovina	in	servis
	 	 Šmarje	Pri	Sežani	69,	6210		Sežana
4.		 Čehovin Alojz s.p.
	 	 Splošno	mizarstvo	Čehovin
	 	 Ravnje	3A,	6222		Štanjel
5.		 Gombač Igor s.p.
	 	 Tria		-	elektroinstalacije	in	ogrevalna	tehnika
	 	 Matavun	3A,	6215		Divača
6.		 Gomezel Dean s.p.
	 	 E.T.I.S.	-	Elektrotrgovina	in	servis
	 	 Gradišče	12,	6210		Sežana

Korak za korakom ljudje gradimo svoje sanje.

Uresnièujemo jih in verjamemo, da to poènemo za vse življenje.

Brez zavarovanja
je vse kot list v vetru

080 19 20 � www.ZavarovalnicaMaribor.si

S TEM 
KUPONOM
DOBITE

- POPUSTA PRI SKLENITVI ZA 
  ZAVAROVANJE HIŠE, 
  STANOVANJA IN OPREME 

- POPUSTA PRI SKLENITVI 
  PODJETNIŠKEGA
  PREMOŽENJSKEGA
  ZAVAROVANJA
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Jubilejni	informator
Informator	o	zgodovini	 razvoja	obrtništva	 in	njene	organizacije	 je	 izdala	OOZ	

Sežana	ob	30.	obletnici	in	je	brezplačen.	Naklada	1200	izvodov.	Informator	so	pri-
pravili:	Marija	Rogan	Šik,	Barbara	Čepirlo,	Petra	Weber,	Doris	Požar,	Damijan	Čeh	in	
Milan	Škapin.	Lektorirala:	Barbar	Čepirlo.

Viri: 
-	arhivska	dokumentacija	OOZ	Sežana
-	Informator	Obrtno	združenje	Sežana,	avgust	1983
-	Desetletja	v	službi	obrti,	Obrtna	zbornica	Slovenije,	2004
-	Obrtni	register
-	Pričevanje	nekdanje	sekretarke	Danice	Skok

Ugodnosti za poslovni 
uspeh.
Za vse, ki boste odprli transakcijski račun v SKB, smo pripravili 
naslednje ugodnosti:*.  polletno brezplačno vodenje TRR,.  polletna brezplačna uporaba osnovne verzije PRO SKB NET,.  brezplačna sklenitev pogodbe za Poslovno MasterCard kartico,.  brezplačna letna članarina za enega imetnika Poslovne MasterCard 

kartice,.  brezplačna namestitev POS-terminala in inštruktaža,.  ugodna ponudba financiranja.

V pravi banki je vaše finančno poslovanje lahko bistveno bolj 
preprosto.

Obiščite najbližjo poslovalnico SKB in se prepričajte!

Poslovalnica Sežana, Partizanska 64, (05) 728 32 72

*  SKB bo produkte odobrila skladno z veljavnimi  postopki odobravanja in glede na 
predviden obseg sodelovanja z banko. Dodatne informacije si priskrbite v poslovnih 
enotah in poslovalnicah SKB oziroma pri bančnem skrbniku podjetja.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

7.		 Grmek Dušan s.p.
	 	 Prevozništvo
	 	 Hruševica	9	A,	6222		Štanjel
8.		 Kokoravec Bogdan s.p.
	 	 Prevozništvo
	 	 Veliki	Dol	7,	6221		Dutovlje
9.		 Ličen Alenka s.p.
	 	 Žensko	frizerstvo
	 	 Dutovlje	19,	6221		Dutovlje
10.	 Margon Nevenka s.p.
	 	 Gostišče	Margon
	 	 Gorenje	Pri	Divači	17B,	6215		Divača
11.	 Masten Adrijan s.p.
	 	 Strojne	in	plinske	instalacije
	 	 Tomačevica	1,	6223		Komen
12.	 Mevlja Nives s.p.
	 	 Salon	Nives		-	Beauty	Center
	 	 Partizanska	Cesta	37A,	6210		Sežana
13.	 Plestenjak Robert s.p.
	 	 Elektromehanika,	servis	in	trgovina
	 	 Obrtno	Industrijska	Cona	Hrpelje	14,	,	6240		Kozina
14.	 Požar Artur s.p.
	 	 Montaža	priključkov	na	vosokotlačne	fleksibilne	cevi	Za	

Hidravliko	In	Ostale	Cevi
	 	 Lipiška	Cesta	16,	6210		Sežana
15.	 Rojc Ivan s.p.
	 	 Gradbeništvo
	 	 Kobjeglava	26,	6222		Štanjel
16.	 Skok Rajko s.p.
	 	 Koplas	-izdelovanje	plastičnih	izdelkov
	 	 Ulica	Istrskega	Odreda	7,	6215		Divača
17.	 Strnad Leonard s.p.
  Pro-print	-	oblikovanje,	priprava	in	tisk
	 	 Partizanska	Cesta	123	K	,	6210		Sežana
18.	 Svetina Marko s.p.
	 	 Elmar	elektroinstalacije
	 	 Šmarje	Pri	Sežani	81A,	6210		Sežana
19.	 Šibelja Adrijana s.p.
	 	 Šiviljstvo
	 	 Tomačevica	16,	6223		Komen
20.	 Tavčar Marjan s.p.
	 	 Sestavljanje	in	montaža	ter	servisiranje	akustičnih	in	

krmilno	regulacijskih	sistemov	ter	zvočnih	naprav,	
	 	 Dane	Pri	Sežani	28C,	6210		Sežana
21.	 Urbančič Damijan s.p.
	 	 Orodjarstvo	in	predelava	plastičnih	mas
	 	 Gradišče	Pri	Materiji	49,	6243		Obrov
22.	 Vojvoda Drago Boris s.p.
	 	 Montaža	elektro	naprav	na	terenu
	 	 Ostrovica	19,	6217		Vremski	Britof

30 let

1.		 Filipčič Žarko s.p.
	 	 Avtoprevozništvo	in	gradbena	mehanizacija
	 	 Šmarje	Pri	Sežani	72,	6210		Sežana
2.		 Grzetič Gabrijela s.p.
	 	 Guming	-	gumarstvo,	orodjarstvo	in	plastika
	 	 Obrtno	Industrijska	Cona	Hrpelje	35,	6240		Kozina
3.	 Škrk Ladislav s.p.
	 	 Zidarstvo
	 	 Dobravlje	27,	6210		Sežana
4.		 Višnjevec Robert s.p.
	 	 Frizerstvo	Tilen	-	moško	in	ženski	frizerstvo	ter	trgovina	

na	debelo	frizerske	opreme
	 	 Obrtniška	Ulica	1,	6240		Kozina

40 let 

1.		 Pleskonjič Darja s.p.
	 	 Frizerski	salon	»Darja«
	 	 Bač	Pri	Materiji	5,	6242		Materija

Vsem jubilantom iskreno čestitamo in želimo še veliko 
poslovnih uspehov!
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  Nudimo strokovno pomoč in svetovanje
 Člane tekoče informiramo in obveščamo
 Organiziramo izobraževanja
 Zastopamo interese članov
 Pomagamo pri promociji in trženju

KARTICA OBRTNIK
JAVNA POOBLASTILA 
TOČKA VEM
DEJAVNOST SEKCIJ

Sekcija za gostinstvo in živilske dejavnosti 
Sekcija avtoservisno-remontne dejavnosti 
Sekcija inštalaterjev in energetikov
Sekcija frizerjev in kozmetikov 
Sekcija elektro dejavnosti
Sekcija avtoprevoznikov
Sekcija gradbincev 
Sekcija lesarjev

Vaš partner je obrtno-podjetniška zbornica

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SEŽANA
Kraška ulica 6, 6210 Sežana

Tel: +386 5 73 00 060, faks: +386 5 73 42 002
e-mail: marija.rogan@ozs.si
 www.ooz-sezana.si

Potrebujete nasvet, pomoč ali storitev?


