
 
 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU AMCHAM SLOVENIJA 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen: 
 

Pravilnik o članstvu je priloga k najvišjemu aktu, Statutu zavoda Ameriška gospodarska zbornica- AmCham 
Slovenija. 

 
2. člen: 

 

Kategorije članov AmCham Slovenija so: 
 

• KORPORATIVNO, če je letni promet družbe ali skupine, ki ji družba pripada, več kot 1,5 milijona EUR; letna 
članarina znaša 1650 EUR + enkraten strošek pristopnine 100 EUR + DDV 

• PODJETNIK, če je letni promet družbe ali skupine, ki ji družba pripada, manj kot 1,5 milijona EUR; letna 
članarina znaša 825 EUR + enkraten strošek pristopnine 100 EUR + DDV 

• NEPROFITNA ORGANIZACIJA, če je organizacija registrirana kot neprofitna organizacija v Sloveniji ali ZDA; 
letna članarina znaša 275 EUR + enkraten strošek pristopnine 100 EUR + DDV 

 
Posebna kategorija članstva: 

 

• PATRON, letna članarina znaša 3300 EUR + enkraten strošek pristopnine 100 EUR + DDV 
 

3. člen: 
 

Prehajanje med kategorijami članstva: 
 

• Vsi člani AmCham Slovenija lahko preidejo iz svoje kategorije v katerokoli višjo kategorijo, ne glede na 
prihodke družbe ali skupine, ki ji pripadajo. 

• Z včlanitvijo so zagotovljene ugodnosti članstva, kot so zapisane v Statutu zavoda Ameriška gospodarska 
zbornica, za obdobje od dneva včlanitve do 31. decembra istega leta. Glede na mesec včlanitve se v višini 
1/12 letne članarine plača le sorazmerni znesek članarine do konca tekočega leta. 

• Če želi član AmCham Slovenija med letom preiti iz nižje kategorije v višjo, pošlje pisno obvestilo o tem na 
sedež AmCham Slovenija. 

• Ob prehodu iz nižje kategorije v višjo se doplača sorazmerni znesek razlike v članarini za kategorijo do 
konca tekočega leta, v tem primeru mu pristopnine ni potrebno plačati. 

 

• Članstvo se 1. januarja vsako leto avtomatično podaljša za obdobje enega leta, razen če se pisno odpove 
najmanj dva meseca ( torej do 31. oktobra) pred iztekom novega članskega leta, kot je zapisano v Statutu 
zavoda Ameriška gospodarska zbornica- AmCham Slovenija. 

• Če želi član AmCham Slovenija preiti iz višje kategorije članstva v nižjo in je to v skladu s prihodki družbe 
ali skupine, ki ji družba pripada, mora svojo odločitev sporočiti najpozneje do 31. oktobra tekočega leta, 



 

 

sicer je dolžan plačati članarino tudi za naslednje leto, tako kot je določeno v Statutu zavoda Ameriška 
gospodarska zbornica. 

4. člen: 
 

Posebna kategorija članstva: AmCham Patron članstvo: 
 

• Status članstva Patron se obstoječim članom Patron 1. januarja vsako leto avtomatično podaljša za 
obdobje enega leta. 

 

• Posebne ugodnosti članstva Patron se vsako leto definirajo v mesecu oktobru za prihajajoče leto. 
 

• Če želi član AmCham Slovenija preiti iz ene od ostalih kategorij AmCham članstva v Patron kategorijo, 
pošlje pisno obvestilo o tem na sedež AmCham Slovenija. Po potrditvi s strani izvršne pisarne, mu status 
člana Patron začne veljati s 1. januarjem naslednjega leta, ko je dolžan plačati članarino za kategorijo 
Patron. 

 

• Če želi član AmCham Slovenija preiti iz posebne kategorije Patron članstva v eno od ostalih kategorij 
članstva (in je to v skladu s prihodki družbe ali skupine, ki ji družba pripada), mora svojo odločitev 
sporočiti najpozneje do 31. oktobra tekočega leta, sicer je dolžan plačati članarino za članstvo Patron tudi 
za naslednje leto, tako, kot je določeno v Statutu zavoda Ameriška gospodarska zbornica- AmCham 
Slovenija. 

 

• Število AmCham Patron članov je omejeno do največ 20 % vseh članov. 

 
 

Dopolnjeno : Ljubljana, julij 2022 


