
 

Kratka predstavitev: 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, 
poslovna organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije. V zbornico se lahko združujejo različni 
gospodarski subjekti, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo 
dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti, združujejo pa se lahko tudi fizične osebe, na podlagi lastne, 
pisno izkazane odločitve. Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih 
predstavnikov v organih zbornice. 
 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije združuje preko 52.000 obrtnikov, samostojnih podjetnikov in drugih 
družb. V OZS je vključenih 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki so po vseh regijah Slovenije. V okviru 
OZS deluje 31 strokovnih sekcij, ki delujejo kot branžna združenja. OZS zastopa interese predvsem malih in 
mikro podjetji. Vodi register obrtnih in obrti podobnih dejavnosti. Članom nudi strokovna svetovanja na 
različnih področjih in jih zastopa pred državo. OZS je inštitucija, ki podpira razvoj drobnega gospodarstva in se 
povezuje s šolami, fakultetami in znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami v interesu dviga izobrazbene ravni 
obrtnikov in podjetnikov v Slovenskem prostoru. V okviru OZS deluje tudi več odborov. Eden najbolj 
prepoznavnih je Odbor za znanost in tehnologijo, katerega naloga je povezovanje gospodarstva in znanosti, ter 
zagotavljanje prenosa znanja v mala in mikro podjetja. Odbor za znanost in tehnologijo združuje tri inženirje in 
dva doktorja znanosti in je bil ustanovljen leta 2006 ter  ga vodi Janez Škrlec, ki je hkrati član Sveta za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije. Odbor za znanost in tehnologijo je doslej organiziral 72. strokovnih 
dogodkov in teh se je udeležilo preko 5300 udeležencev. Odbor sodeluje skupaj s strokovno sekcijo elektronikov 
in mehatronikov, ki šteje (preko 1000 članov) tudi na konferencah AIG – Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu. Najuspešnejši in prepoznavnejši strokovni dogodki odbora za znanost in tehnologijo so 
nanotehnološki dnevi, ki so namenjeni povezovanju gospodarstva in znanosti in prenosu novih in aktualnih 
tehnologij v gospodarstvo. 

 
Utrip z uspešnega nanotehnološkega dne, ki ga je organiziral  Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS  

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 

http://www.ozs.si/  


