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Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana nadaljuje tradicijo predhodnih oblik
združevanja obrtnikov na sedanjem območju Upravne enote Sežana. Začetki nastajanja
obrtne organizacije v Sežani segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je današnja
zbornica prerasla prostovoljno društveno združevanje in 11. januarja 1979 zaživela kot
Obrtno združenje za takratno Občino Sežana.
Pomen obrtništva na sežanskem je od ustanovitve stalno naraščal in obrtna zbornica je
postajala vse pomembnejši soustvarjalec razvoja v naši skupnosti, ki ga ni mogoče
spregledati. Bila je pobudnica izgradnje obrtne cone in številnih drugih odmevnih predlogov,
s čemer je obrt kot del gospodarstva postala upoštevanja vredna realnost, na kateri je
mogoče graditi razvoj in zaposlovanje. Prizadevanja zbornice so se odražala v pripravi
razvojnih in planskih dokumentov občine, predvsem pa v drugačnih, inovativnejših
razmišljanjih o sprostitvi malega gospodarstva in obrti.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je v zadnjem obdobju izrazito posodobila
svojo dejavnost, pri čemer pa je njeno osnovno vodilo po zagotavljanju svetovanja in
strokovne pomoči svojim članom, ostalo nespremenjeno vse od njenih začetkov. V tem času
je postala ena pomembnejših in bolje organiziranih v državi, čeprav po velikosti ne sodi v vrh
med 62-imi območnimi zbornicami. Kljub temu ali pa mogoče prav zato je marsikdaj za zgled
celo številčnejšim in večjim sorodnim ustanovam. Prodornost sežanske organizacije se kaže
v aktivnem sodelovanju pri raznovrstnih državnih pilotnih akcijah, čezmejnih projektih in
lokalnih pobudah.
Posebnega poudarka si zasluži tudi povezovanje in združevanje članov v strokovne sekcije –
pri sežanski območni zbornici jih deluje trenutno kar devet. Pomen posameznih sekcij se
kaže predvsem v aktivnem vključevanju k reševanju konkretnih problemov obrti na
posameznem področju oziroma v posamezni panogi, strokovnih vprašanj ter pri dejavnostih
za izboljšanje dela in poslovanja članov. Dodana vrednost sekcij pa se kaže tudi v skrbi za
promocijo svoje dejavnosti in članov ter skrbi za njihovo izobraževanje.
Sežanska zbornica se odlikuje tudi po tem, da je v letih razvoja veliko pozornosti namenjala
poslovnemu povezovanju njenih članov in same institucije. S svojimi idejami in zahtevami za
zagotovitev boljših pogojev za poslovanje članov je sodelovala kot soustanoviteljica številnih
lokalnih in regionalnih podpornih institucij, kot so Podjetniški inkubator v Sežani, Regionalna
razvojna agencija in Garancijski sklad v Kopru ter Lokalni podjetniški center kot predhodnik
današnje Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
Glede na zavedanje vodstva zbornice, da je le s sodelovanjem in povezovanjem mogoče
doseči sinergijske učinke, pogosto nastopa v vlogi koordinatorja. Posebej pohvalno je njeno
povezovanje pri projektih in skupnih vsebinah med zbornico in vsemi štirimi kraškobrkinskimi občinami, ki jih pokriva.
Dosežki obrti v občini Sežana so še posebej pomembni zato, ker se je skozi vseh teh 30 let v
pretežni meri razvijala samostojno, z lastnim delom in trudom, kapitalom in znanjem, na ta
način pa prispevala k pospeševanju razvoja obrtništva v naših krajih.
Glede na to, da sežanska zbornica danes bdi kar nad 835 kraško-brkinskimi podjetniki (od
tega jih je več kot polovica iz naše občine), lahko zatrdimo, da je organizacija obrtnikov
postala eden od stebrov in nosilcev zaposlovanja na Krasu.
In teh dosežkov se zaveda tudi Občina Sežana, zato ji ob 30. obletnici uspešnega
delovanja Davorin Terčon podeljuje ŽUPANOVO PRIZNANJE.
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