Kategorija članstva

Višina letne članarine
za fizične osebe

Seznam ugodnosti FO članstva SZKO

DDV ni obračunan po 11. tč. 42 čl. zakona!

Študent, upokojenec, nezaposleni

15,00 €

Fizična oseba
- samoplačnik

50,00 €

Fizična oseba
- predstavnik organizacije

80,00 €

Kategorija
članstva

Število zaposlenih v organizaciji

Višina letne
članarine
za pravne osebe

•

1 tiskan izvod revije Kakovost;

•

udeležba na konferenci SZKO in izobraževanjih organiziranih s strani SZKO po ceni za člane;

•

dostop do e-verzije revije Kakovost;

•

dostop do e-gradiva na SZKO strani;

•

nakup publikacij in druge literature po ceni za člane.

Število revije
Kakovost

Seznam ugodnosti PO članstva SZKO

(v cenah DDV ni vključen)

A

od 500 in več zaposlenih

1.600,00 €

3

B

od 300 do 499 zaposlenih

1.300,00 €

2

C

od 150 do 299 zaposlenih

900,00 €

2

D

od 30 do 149 zaposlenih

600,00 €

1

•

članstva);
•

F

U

od 5 do 29 zaposlenih

250,00 €

do 4 zaposlenih

130,00 €

neprofitne organizacije iz javnega sektorja
( inštituti, agencije, bolnice, ZD, UE, občine, šole, ipd…)

350,00 €

1

1 x brezplačni notranji oglas v reviji Kakovost (format A6, kategorija A
- D);

1
1

brezplačna udeležba 1 člana uprave/ direktorja organizacije na
konferenci SZKO (brez možnosti prenosa ugodnosti, kategorija A - D);

•
•

E

število tiskanih izvodov revije Kakovost (odvisno od kategorije

udeležba zaposlenih članske organizacije na konferenci SZKO (po
članski ceni);

•

udeležba zaposlenih članske organizacije na izobraževanjih
organiziranih s strani SZKO (po članski ceni);

•

dostop do e-verzije revije Kakovost;

•

dostop do e-gradiva na SZKO strani;

•

nakup publikacij in druge literature po članski ceni.

Kdo je lahko član?
Člani združenja so lahko polnoletni državljani republike Slovenije, tuji državljani in pravne osebe, ki jih v združenju zastopa pooblaščena oseba in ki sprejemajo pravila združenja.
Pravice članov so:

Dolžnosti članov so:

•

da sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog združenja,

•

da se aktivno vključijo v dejavnosti združenja,

•

da volijo in so voljeni v organe združenja,

•

da skrbijo za uresničevanje poslanstva in ciljev združenja,

•

da dajejo predloge in pobude za delo združenja in so o

•

da spoštujejo načela in pravila združenja,

delu združenja sproti obveščeni.

•

da redno plačujejo članarino,

•

da v primeru izstopa iz članstva za naslednje obdobje to pisno
sporočijo do 31.12. v tekočem letu.

