
KORPORATIVNO 
ČLANSTVO ZNS

www.zdruzenje-ns.si

paketi za velika, srednja in mala podjetja



I. Članarina: 
→ število oseb: 15

KORPORATIVNO 
ČLANSTVO ZNS

KORPORATIVNI PAKET 
za velike družbe 

NOVO!

15
→ enake prednosti kot za individualne člane ZNS.

II. Udeležba na dogodkih ZNS
Udeležba na dogodkih ZNS (glede na načrt ZNS v posameznem koledarskem letu) št. udeležencev 

Predsedniški forum ZNS* 2
Seminar / delavnica / posvet 4
Standardna znanja za nadzornike – potrdilo o usposabljanju za nadzornike 2

Konferenca korporativnega upravljanja 4

* namenjen je strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS

→ članska cena za udeležence izobraževanj ZNS, kjer je plačnik družba, ki je korporativni član 
→ 10 % popust pri izobraževanju za naročnika 

III. Popust pri svetovalnih storitvah ZNS
→ popust pri svetovalnih storitvah ZNS  
 (npr. samoocenjevanje NS/zunanja presoja vrednotenja NS, zunanja presoja izjave o upravljanju).

IV. Promocija – objava logotipa korporativnega člana 
→ celoletna objava na vstopni spletni strani ZNS,
→ enkrat letno v elektronskih novicah, 
→ na promocijskem panoju ali/ in telopih na  dogodkih ZNS.

www.zdruzenje-ns.si



I. Članarina: 
→ število oseb: 10

KORPORATIVNO 
ČLANSTVO ZNS

KORPORATIVNI PAKET 
za srednje družbe 

NOVO!

10
→ enake prednosti kot veljajo za individualne člane ZNS.

II. Udeležba na dogodkih ZNS
Udeležba na dogodkih ZNS (glede na načrt ZNS v posameznem koledarskem letu) št. udeležencev 

Predsedniški forum ZNS* 2
Seminar / delavnica / posvet 2

Konferenca korporativnega upravljanja 2

* namenjen je strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS

→ članska cena za udeležence izobraževanj ZNS, kjer je plačnik družba, ki je korporativni član
→ 10 % popust pri izobraževanju za naročnika 

III. Popust pri svetovalnih storitvah ZNS
→ popust pri svetovalnih storitvah ZNS  
 (npr. samoocenjevanje NS/zunanja presoja vrednotenja NS, zunanja presoja izjave o upravljanju).

IV. Promocija – objava logotipa korporativnega člana 
→ celoletna objava na vstopni spletni strani ZNS,
→ enkrat letno v elektronskih novicah, 
→ na promocijskem panoju ali/ in telopih na  dogodkih ZNS.

www.zdruzenje-ns.si



I. Članarina: 
→ število oseb: 3

NOVO!

KORPORATIVNI PAKET 
za male družbe 

KORPORATIVNO 
ČLANSTVO ZNS

3
→ enake prednosti kot za individualne člane ZNS.

II. Udeležba na dogodkih ZNS
Udeležba na dogodkih ZNS (glede na načrt ZNS v posameznem koledarskem letu) št. udeležencev 

Predsedniški forum ZNS* 2

Konferenca ALI seminar ALI delavnica ALI posvet 1

* namenjen je strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS

→ članska cena za udeležence izobraževanj ZNS, kjer je plačnik družba, ki je korporativni član  
→ 10 % popust pri izobraževanju za naročnika 

III. Popust pri svetovalnih storitvah ZNS
→ popust pri svetovalnih storitvah ZNS  
 (npr. samoocenjevanje NS/zunanja presoja vrednotenja NS, zunanja presoja izjave o upravljanju).

IV. Promocija – objava logotipa korporativnega člana 
→ celoletna objava na vstopni spletni strani ZNS,
→ enkrat letno v elektronskih novicah, 
→ na promocijskem panoju ali/ in telopih na  dogodkih ZNS.

www.zdruzenje-ns.si


