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Standardi za dokazila za obnovitev aktivnosti Certifikata ZNS 

 
Ta dokument opredeljuje kriterije in izobraževanja v Sloveniji in v tujini, ki se upoštevajo za obnovitev 

Certifikata ZNS. Dokument »Standardi za dokazila« se bo po potrebi v skladu z izkušnjami 

Sekretariata ZNS in Komisije za dokazila dopolnjeval. Osnovni kriterij za izobraževanja, ki se 

upoštevajo za obnavljanje aktivnosti Certifikata ZNS je, da je vsebina izobraževanja povezana z 

delovanjem nadzornega sveta ali njegovih komisij ter korporativnim upravljanjem. 

 

 izobraževanja, ki jih izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS): vsa izobraževanja z 

izjemo Uvodnega članskega srečanja ZNS, se štejejo za obnovitev Certifikata ZNS. Med prizna-

na izobraževanja se prav tako všteva delavnica za samoocenjevanja NS kot del postopka samoocen-

jevanja v sodelovanju z Inštitutom ZNS d.o.o.  

 izobraževanja izven ZNS: Imetniki Certifikata ZNS, ki želijo obnoviti aktivnost, morajo za 

izobraževanja izven ZNS, Sekretariatu ZNS in Komisiji za dokazila predložiti potrdilo o izobraževanju, 

ki naj vključuje informacijo o programu, organizatorju in datumu izobraževanja, kar je potrebno za 

presojo ali se izobraževanje lahko upošteva za obnovitev aktivnosti Certifikata ZNS ali ne. 

 

Programski svet ZNS je definiral naslednje vrste študija, akademskih prispevkov in izobraževanj kot 

ustrezna za obnovitev aktivnosti Certifikata ZNS: 

1. Opravljen magisteriji stroke 2. bolonjske stopnje (7), znanstveni magisterij (8/1) ali doktorat 

(8/2) znanosti v zadnjih dveh letih s področja upravljanja družb in vsebinskih področij relevan-

tnih za NS v Sloveniji ali tujini – 4 izobraževalni dnevi. 

2. Opravljen akreditiran študij MBA v zadnjih dveh letih v Sloveniji in tujini - 4 izobraževalni dnevi. 

3. Evropski program korporativnega upravljanja in drugi izobraževalni dogodki ecoDa v Bruslju 

vključno z »webinarji« (spletni seminarji). 

4. Izobraževanja s področja delovanja nadzornih svetov v organizaciji SDH. 

5. Izobraževanja in pridobitev ustreznega strokovnega naziva (npr. pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti podjetij, pooblaščeni revizor, stečajni upravitelj...). 

6. Objava članka s področja korporativnega upravljanja v ustrezni strokovni ali znanstveni reviji -  

2 izobraževalna dneva. 

7. Izvajanje predavanj s področja delovanja nadzornih svetov in korporativnega upravljanja – 1 

izobraževalni dan (za eno vsebinsko temo). 

 

Ustreznost vseh ostalih izobraževanj izven ZNS presoja Komisija za dokazila, na podlagi ustreznosti 

programa skladno z osnovnimi kriteriji iz prvega odstavka.    

 

Datum zadnje dopolnitve dokumenta: 25. januar 2016 


