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KRITERIJI ZA ZMANJŠANJE ALI ODPIS ČLANARINE oz.  
ZAMUDNIH OBRESTI IZ  NASLOVA DOLGA ČLANARINE 
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA 

 
 

1. člen 
 
Članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, ki s pisno vlogo zaprosijo za 
zmanjšanje ali odpis članarine, lahko Upravni odbor (v nadaljevanju: UO)  
 
• zmanjša članarino (v primeru daljšega 4-urnega bolniškega staleža) 
• odpiše članarino 
• odobri obročno plačilo, v največ 12 obrokih 
 

2. člen 
 
Vloga za odpis ali zmanjšanje članarine na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena, 
mora vsebovati: 
 

- osnovne podatke prosilca 
 
- časovno obdobje, za katerega se prosi za odpis ali zmanjšanje članarine 

 
- znesek dolga 

 
- vzrok za odpis ali zmanjšanje članarine: 

 
o delajo sami ali so v bolniškem staležu več kot mesec dni, je za takšno 

obdobje možen odpis v višini 100% odmerjene članarine; 
o v primeru smrti 
o v primeru nastopa višje sile (dogodek izvira iz kakšnega vzroka, ki ga 

ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti, n.pr.: potres, 
poplava, požar,…), zaradi katerega je občuten izpad dogodka v 
obratovalnici; 

 
- dokument, ki se nanaša na vzrok za odpis ali zmanjšanje članarine (na 

primer kopija bolniškega lista, bilanca uspeha,…) 
 
- v primeru dolgotrajne bolezni ali prenehanja dejavnosti, kadar nosilec 

dejavnosti nima zaposlenih delavcev (potrebno potrdilo) in v obratovalnem 
obdobju ni posloval 

 
 
 



 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana 
 

2 

 
 

- poseben pogoj za odpis ali zmanjšanje višine članskega prispevka: 
 

o da lastnik samostojni podjetnik ali pravna oseba sam osebno opravlja 
dejavnost, 

o je dopolnil 65 let, 
o opravljanje dejavnosti mu predstavlja sekundarni vir dohodkov, 
o opravlja dejavnost 40 let ali več in je aktiven član, 
o da se dejavnost opravlja v manjšem obsegu.  
 

Vloga se skupaj z dokazili pošlje na UO Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Sežana, ki je dolžan vlogo obravnavati na svoji prvi seji in s posebnim sklepom 
obvestiti prosilca o njegovi odločitvi. Sklep o odločitvi je dokončen in naj ni možna 
pritožba. Sklep se pošlje v vednost: 
 

- OZS 
- arhiv. 

3. člen 
 
Članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana in fizičnim osebam, ki so že 
prenehali z opravljanjem dejavnosti, se lahko odpiše tudi dolg iz naslova zamudnih 
obresti članarine, če prosilec poplača glavnico v enkratnem znesku ali v obrokih. 
 

4. člen 
 
Za odpis dolga iz naslova zamudnih obresti članarine iz prejšnjega člena teh 
kriterijev, mora prosilec poleg pisne vloge priložiti še dokazilo o poplačilu glavnice 
in v primeru, da gre za fizično osebo, ki je prenehala z opravljanjem dejavnosti, še 
dokument o prenehanju opravljanja dejavnosti. 
 

5. člen 
 
V primeru, ko strokovna služba Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana 
ugotovi, da je zoper člana:   
 

- začet stečajni postopek ter ob prijavi v stečajno maso dolg iz naslova 
članarine (glavnica) ne presega 1.000,00 € (zaradi visokih stroškov potoka ter 
zanemarljivega uspeha se terjatve iz naslova neplačane članarine, ki so nižje 
od 1.000,00 €, ne prijavi v stečajno maso),  

- potrjena prisilna poravnava, zato se za del dolga iz naslova članarine, ki po 
potrjeni prisilni poravnavi ni poplačan, 

 
pripravi predlog za odpis dolga iz naslova članarine OOZ Sežana.  
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6. člen 

 
V primeru, ko član poda vlogo za odpis oziroma oprostitev plačila članarine zaradi 
finančno-gospodarske krize, se ta obravnava individualno. Stanje vsakega člana 
posebej preuči UO OOZ Sežana in poda svoje mnenje k vlogi, ki mora biti natančno 
utemeljeno in obrazloženo (možen je npr. odlog ali obročno poplačilo, ko se član 
sklicuje na finančno – gospodarsko krizo; izjemoma je možen odpis, v primeru, ko 
član izgubi edinega poslovnega partnerja zaradi finančno – gospodarske krize in je 
zaradi tega njegovo nadaljnje poslovanje ogroženo. V tem primeru je možen odpis 
za največ 6 mesecev tekoče članarine oziroma od nastopa ugotovljenega stanja).  
 
 
      7. člen 
 
O odpisu ali zmanjšanju članarine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije odloča 
pristojni organ, zato strokovne službe zbornice pošljejo izvod dokumentacije 
skupaj s sklepom UO zbornice na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. 
 

8.  člen 
 
Kriteriji se začnejo uporabljati, ko jih sprejme Upravni odbor Območne obrtno-
podjetniške zbornice Sežana in se objavijo v Informatorju. 
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