
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/1994, 
61/2000, 36/2000-ZPDZC, 42/2002, 31/2003-Odl. US, 18/2004, 117/2006-ZDavP-2, 
102/2007, 30/2013, 36/2013-popr.) in na podlagi 29. člena Statuta Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije z dne 3. 7. 2014, je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
na svoji 3. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejela 

SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE ČLANARINE
OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

OD 1. 1. 2015 DALJE

I.

Člani plačujejo članarino v višini: 

- član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače 
  ali umetnostne obrti plačuje 10 evrov mesečno, 

- fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe v katerih je edini lastnik, 
  družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 18 evrov mesečno, 

- člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo 27 evrov mesečno. 

II.

Članu, ki najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta plača letno članarino 
(12 članarin za tekoče koledarsko leto) v enkratnem znesku, se prizna popust v višini 
enomesečne članarine. 

Članu, ki se prizna popust pri plačilu letne članarine v enkratnem znesku, se v 
posameznem obračunskem obdobju ne usklajuje število zaposlenih in posledično tudi 
ne mesečna članarina. 

Članom, ki pristopijo v članstvo med koledarskim letom se v letu pristopa ne prizna 
popust za vnaprejšnje plačilo članarine v enkratnem znesku, za obdobje do konca 
tekočega koledarskega leta. 

III.
 
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna 
prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine. 

IV.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije objavi višino in način plačila članarine na svoji 
spletni strani. 

                                           Miran Gracer 
                                                              Predsednik delovnega predsedstva 
                                                                                Skupščine OZS
 



POJASNILO  o uveljavljanju popusta: 

Kolikor ima član poravnano vso članarino za nazaj,  lahko  do 28.2.2015 nakaže letno 
članarino zmanjšano za enomesečno članarino (v enakem znesku bo tudi prejel 
bremenitev – račun za leto 2015). V primeru plačila vseh 12  članarin, ena članarina 
ostane kot preplačilo, ki se upošteva za naslednje leto. Kolikor bi član zahteval vračilo 
preplačane članarine, mu bo ta vrnjena. Vračilo preplačane članarine lahko zahteva tudi 
član, ki mu članstvo preneha s 1. januarjem naslednjega leta.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Urško Malavašič, tel. štev.: 01 58 30 548 ali 
po elektronski pošti: urska.malavasic@ozs.si.
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