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PRAVILNIK O ČLANSTVU 
 

 

NIVOJI ČLANSTVA: 

 

- zlati član 6.000 EUR/leto 

- srebrni član  3.000 EUR/leto 

- bronasti član 1.000 EUR/leto 

- častni član brezplačno 

 

 

 

BONITETE ČLANSKIH PAKETOV: 

 

Paket ZLATI ČLAN vključuje:  

- 4 dni svetovanja (po 6 ur na dan) strokovnjaka zavoda na lokaciji člana,  

ali 4 dni (po 6 ur na dan) uporabe go6 laboratorija, 

ali 2 dneva svetovanja (po 6 ur na dan) strokovnjaka zavoda na lokaciji člana oziroma 2 

dneva uporabe go6 laboratorija in zlato sponzorstvo na Slo IPv6 Summitu, 

- možnost pridobitve omrežnega certifikata "go6lab certified", ki vključuje pregled in 

poročilo o IPv6 ustreznosti omrežja člana, 

- možnost uporabe svetovalnih ur za testiranje in razvoj specifičnih rešitev za potrebe 

člana v go6 laboratoriju, 

- velik logotip na vseh prireditvah in izobraževanjih, katere organizira Zavod go6, 

- velik logotip na spletnih straneh zavoda (go6.si), 

- objava člankov o uvedbi IPv6 v podjetju člana na spletnih straneh Zavoda go6 (go6.si), 

- objava člankov o IPv6 produktih in rešitvah, ki jih ponuja podjetje člana na spletnih 

straneh Zavoda go6 (go6.si), 

- obveščanje o primerih dobre prakse uvedbe IPv6 po svetu, 

- brezplačna udeležba za najmanj pet oseb na IPv6 summitu, 

- brezplačna udeležba za najmanj tri osebe na delavnicah, ki jih organizira zavod v sklopu 

IPv6 summita, 

- popust od najmanj 20% do največ 40% pri izobraževanjih, ki jih organizira Zavod go6, 

- 50% popust pri sponzoriranju in razstavljanju na dogodkih, ki jih organizira zavod, 

- 60% popust pri dodatnih urah svetovanja, 

- brezplačna uporaba IPv4/IPv6 proxy strežnika v go6 laboratoriju za omogočanje 

dostopa do IPv4 strežnikov tudi preko IPv6 – 10 instanc. 

 



Paket SREBRNI ČLAN vključuje: 

 

- 2 dneva svetovanja (po 6 ur na dan) strokovnjaka zavoda na lokaciji člana, 

ali 2 dni (po 6 ur na dan) uporabe go6 laboratorija, 

ali zlato sponzorstvo na Slo IPv6 Summitu, 

- možnost pridobitve omrežnega certifikata "go6lab certified", ki vključuje pregled in 

poročilo o IPv6 ustreznosti omrežja člana, 

- možnost uporabe svetovalnih ur za testiranje in razvoj specifičnih rešitev za potrebe 

člana v go6 laboratoriju, 

- logotip na vseh prireditvah in izobraževanjih, katere organizira Zavod go6, 

- logotip na spletnih straneh zavoda (go6.si), 

- objava člankov o uvedbi IPv6 v podjetju člana na spletnih straneh Zavoda go6 (go6.si) 

- objava člankov o IPv6 produktih in rešitvah, ki jih ponuja podjetje člana na spletnih 

straneh Zavoda go6 (go6.si) 

- obveščanje o primerih dobre prakse uvedbe IPv6 po svetu, 

- brezplačna udeležba za najmanj tri osebe na IPv6 summitu, 

- brezplačna udeležba za najmanj dve osebi na delavnicah, ki jih organizira zavod v 

sklopu IPv6 summita, 

- popust od najmanj 20% do največ 40% pri izobraževanjih, ki jih organizira Zavod go6, 

- 50% popust pri sponzoriranju in razstavljanju na dogodkih, ki jih organizira zavod, 

- 40% popust pri dodatnih urah svetovanja, 

- brezplačana uporaba IPv4/IPv6 proxy strežnika v go6 laboratoriju za omogočanje 

dostopa do IPv4 strežnikov tudi preko IPv6 – 5 instanc. 

 

 

 

 

 

Paket BRONASTI ČLAN vključuje:: 

- majhen logotip na vseh prireditvah in izobraževanjih, katere organizira Zavod go6, 

- majhen logotip na spletnih straneh zavoda (go6.si), 

- objava člankov o uvedbi IPv6 v podjetju člana na spletnih straneh Zavoda go6 (go6.si), 

- objava člankov o IPv6 produktih in rešitvah, ki jih ponuja podjetje člana na spletnih 

straneh Zavoda go6 (go6.si), 

- obveščanje o primerih dobre prakse uvedbe IPv6 po svetu, 

- brezplačna udeležba za najmanj 1 osebo na IPv6 summitu, 

- brezplačna udeležba za najmanj 1 osebo na delavnicah, ki jih organizira zavod v sklopu 

IPv6 summita, 

- popust od najmanj 20% do največ 40% pri izobraževanjih, ki jih organizira Zavod go6, 

- 50% popust pri sponzoriranju in razstavljanju na dogodkih, ki jih organizira zavod, 

- 20% popust pri urah svetovanja, 

- brezplačan uporaba IPv4/IPv6 proxy strežnika v go6 laboratoriju za omogočanje 

dostopa do IPv4 strežnikov tudi preko IPv6 – 1 instanca. 

 

 

 



ČASTNI ČLAN lahko postanete: 

- zaradi znanstvene, tehnične, promocijske, raziskovalne ali akademske odličnosti 

- imenuje ga svet zavoda 

- ima predstavnika v strokovnem svetu zavoda 

 

 

 

Cena svetovalne ure: 

- zlati član: 100 EUR 

- srebrni član: 150 EUR 

- bronasti član: 200 EUR 

- nečlani: 250 EUR 

 

 

 

 

UGODNOSTI ČLANOV ZLATI SREBRNI BRONASTI 

Brezplačna udeležba na IPv6 srečanjih  5 oseb 3 osebe 1 oseba 

Brezplačna udeležba na IPv6 delavnicah v sklopu IPv6 summita 3 osebe 2 osebi 1 oseba 

Popust na IPv6 izobraževanjih, ki jih organizira Zavod go6 20 - 40% 20 - 40% 20 - 40% 

Popust pri sponzorskih paketih na dogodkih, ki jih organizira 
Zavod go6 

50% 50% 50% 

Popust pri dodatno zakupljenih urah svetovanja  60% 40% 20% 

Brezplačna uporaba IPv4/IPv6 proxy strežnika v go6 laboratoriju 
za omogočanje dostopa  do IPv4 strežnikov tudi preko IPv6  

10 instanc 5 instanc 1 instanca 

Objava člankov o IPv6 produktih in rešitvah člana na www.go6.si     

Objava člankov o uvedbi IPv6 v podjetju člana na www.go6.si           

Obveščanje o primerih dobre prakse po svetu          

Logotip na spletnih straneh www.go6.si in www.go6lab.si velik srednji majhen 

Logotip na prireditvah in izobraževanjih Zavoda go6  velik srednji majhen 

Možnost pridobitve omrežnega certifikata "go6lab certified", ki 
vključuje pregled in poročilo o IPv6 ustreznosti omrežja  člana   

 

Možnost uporabe svetovalnih ur za testiranje in razvoj specifičnih 
rešitev za potrebe člana v go6 laboratoriju    

 

Svetovanje strokovnjakov zavoda na lokaciji člana  ali uporaba go6 
laboratorija 

4 dni* 2 dni*  

LETNA ČLANARINA v EUR brez DDV 6000 3000 1000 

 

* 2 svetovalna dneva se lahko izkoristi kot zlato sponzorstvo na Slo IPv6 summitu.  
 
 
 


