ZNS V ŠTEVILKAH
2018
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IZOBRAŽEVALNIH
DNI

UDELEŽENCEV
IZOBRAŽEVALNIH DNI

RAZISKAVE

81

18

IMETNIKOV CERTIFIKATA
ZNS PLUS

KORPORATIVNIH ČLANOV

3

NOVI STROKOVNI VIRi

737
ČLANOV

Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa European Confederation of Directors' Association

www.zdruzenje-ns.si

23

PRAVNI NASVETI
IN SVETOVANJA

18

PARTNERSTEV
Z DOMAČIMI IN
TUJIMI STROKOVNIMI
IN DRŽAVNIMI
INŠTITUCIJAMI

ČLANSTVO ZNS 2018
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4x

Smernice za
revizijske komisije za
spremljanje kakovosti
zunanjega revidiranja

prakso

Priporočila dobre
prakse sodelovanja
delavcev v organih
vodenja in nadzora
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članstvo 2018

Novi avtonomni
pravni viri
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NOVI
PARTNERJI
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AKTIVNOSTI ZNS 2018

VEČJA
VKLJUČENOST
ČLANOV
ZNS V DELO
ZDRUŽENJA

raziskave

Poročilo o uporabi in skladnosti s Kodeksom
upravljanja za nejavne družbe za leto 2017 –
za večjo konkurenčnost družb
Poročilo o sestavi in prejemkih organov
vodenja in nadzora borznih družb v
Sloveniji 2017
Raziskava o poslovni skrivnosti in neodvisnosti
delavskih predstavnikov v javnih delniških
družbah (intervjuji)

Digitalizacija in varnost poslovanja NS in UO
(članska anketa)

pravni
nasveti

certificiranje

580

imetnikov
certifikata zns

izobraževanje

29

izobraževalnih dni

783
udeležencev
izobraževanj

LJUDJE ZNS 2018
Delovanje organov in delovnih skupin ZNS ter mednarodno sodelovanje

4

10 x

Mednarodno sodelovanje:

izpitni roki

delo v organih ecoDa, ECGCN, GNDI,
mednarodne delovne skupine

11

Izpitna komisija za
pridobitev Certifikata ZNS

4 Delovne skupine:

sej

- za pripravo smernic za člane NS in revizijskih komisij
glede spremljanja kakovosti zunanje revizije
- za pripravo priporočil dobre prakse sodelovanja
zaposlenih pri upravljanju družbe
- za Blockchain in korporativno upravljanje
- za pripravo priporočil dobre prakse za upravljanje
javnih podjetij v občinski lasti

Upravni odbor, Nadzorni odbor,
Nominacijski odbor, Častno razsodišče
in Programski svet

4x
Hitra strokovna pomoč pri dilemah v praksi "Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo"

71 % 14
29 %

novih
imetnikov
certifikata zns

Seminarji, posveti, delavnice
Program usposabljanja za
sekretarje NS in UO.
Standardna znanja za
nadzornike
Konferenca korporativnega
upravljanja 2018
Članski dogodki
- Letno člansko srečanje,
-	Srečanje certificiranih nadzornikov,
-	Uvodno srečanje za nove člane ZNS,
- Predsedniški forum ZNS,
-	Člansko srečanje sekretarjev NS
- 	Članska srečanja

Dogodki v sodelovanju
z drugimi:
- Evropski program
korporativnega
upravljanja
(ecoDa, Bruselj),
- ecoDa webinarji in
CG Dialogue
- Posvet o uporabi
Kodeksa za nejavne
družbe (GZS, MGRT, ZNS)

81

certifikat
zns plus

POROČILO O
SKLADNOSTI S NOVOST
KODEKSOM

NOVOST

Upravljanje
družb v državni
lasti

UPRAVLJANJE
JAVNIH DELNIŠKIH
DRUŽB

Upravljanje
nejavnih
družb

sodelovanje
delavcev v
organih VODENJA
IN NADZORA

poročilo
upravljanje
javnih podjetij v
lasti občin

nagrajevanje
uprav in
nadzornih svetov

NOVOST

Kadrovanje
članov NS

razvoj stroke
korporativnega
upravljanja 2018

Kadrovanje
in odpoklici
uprav

raznolikost
organov vodenja
in nadzora

DIGITALIZACIJA
POSLOVANJA
NS

sekretarji
ns

Zastopanost
žensk v organih
vodenja in
nadzora

predsedniki
ns

poročilo

SMERNICE ZA
SPREMLJANJE
KAKOVOSTI
REVIZIJE

spremljanje
kakovosti NOVOST
revizije

NEODVISNOST
NS IN NASPROTJE
INTERESOV

Vrednotenje
NS

PONUDBA
ZA ZUNANJO
PRESOJO

NOVOST

VODNIK PO
NASPROTJIH
INTERESOV

NOVOST

Odškodninska
odgovornost
organov
vodenja in
nadzora

zavarovanje
odgovornosti
uprav in ns

Profesionalna
etika

Korporativna
integriteta

