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CERTIFIKAT ZNS
POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
ČLANA NADZORNEGA SVETA IN UPRAVNEGA ODBORA

Janez Novak

S Certifikatom ZNS posameznik dokazuje, da je
z opravljenim izpitom pridobil ustrezna strokovna
znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta in upravnega odbora.
Namenjen je potencialnim kandidatom za člane
nadzornih svetov kot tudi članom nadzornih svetov,
ki že delujejo v praksi.

Rojen 1. 1. 1960
je opravil izpit iz področij, ki jih kot potrebna znanja za delo v nadzornih svetih
in upravnih odborih določa Združenje nadzornikov Slovenije ter se zavezal k spoštovanju
Kodeksa profesionalne etike ZNS in nadaljnjemu izobraževanju za obnavljanje Certifikata ZNS.

Datum pridobitve: 23. 1. 2016

Borut Jamnik
ZdruženJe nadZornikov SloveniJe

mag. Samo

hriBar milič
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marko JaZBec
SlovenSki državni holding, d.d.

Podpisniki Certifikata ZNS

Certifikat ZNS je potrebno vsaki dve leti obnoviti. Status Certifikata ZNS je viden
v Registru imetnikov Certifikata ZNS na spletni strani www.zdruzenje-ns.si.

Podpornika Certifikata ZNS
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Postopek za pridobitev
Certifikata ZNS

1. POGOJ: članstvo v ZNS.
2. PRIJAVA: oddaja Vloge za pridobitev certifikata.
3. PRIPRAVA NA IZPIT:

•
•
•

gradiva, priporočila, avtonomni pravni viri in
publikacije s področja korporativnega upravljanja
(dostopna na spletni strani z uporabo članskega gesla),
izobraževanje Standardna znanja za nadzornike
(ni pogoj za pristop k izpitu),
spletni vprašalnik za preverjanje znanj za delo v NS.

4. IZPITNI ROK: prijavnica za izpitni rok
5. PLAČILO: 460 EUR + DDV
6. IZPIT: ustno preverjanje znanja po Programskih sklopih
za certificiranje poteka pred tričlansko izpitno komisijo in
traja do 45 minut.
7. ZAVEZA o spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in
nadaljnjem izobraževanju. Certifikat ZNS je potrebno po dveh
letih obnoviti. Namen obnavljanja certifikata je zagotoviti
aktualnost znanj in etičnost ravnanj prejemnikov certifikata. ZNS
omogoča brezplačna izobraževanja za obnavljanje certifikata.
8. PROMOCIJA: po pridobitvi certifikata vas bomo vpisali
v Register imetnikov Certifikata ZNS in Register imetnikov
»Potrdila za nadzornike«. Imena novih prejemnikov objavljamo
v elektronskih novicah nadzornik.si in na spletni strani ZNS.
9. SLAVNOSTNA PODELITEV CERTIFIKATA:
Srečanje certificiranih nadzornikov

• udeležba najmanj štirih (4) izobraževalnih dni

Pogoji za obnavljanje
Certifikata ZNS

s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb
v obdobju zadnjih dveh (2) let,

• spoštovanje Kodeksa profesionalne etike ZNS,
• članstvo v ZNS (poravnana letna članarina).
PRIPRAVA
• gradiva iz knjižnice ZNS,
• izobraževanje Standardna
znanja za nadzornike,
• spletni vprašalnik.

izpiT
•
•
•

CERTIFIKAT

prijava na izpitni rok
in plačilo,
izpit,
podpis Zaveze.

Ugodnosti
za imetnike aktivnega
Certifikata ZNS

•
•
•

vpis v Register imetnikov
Certifikata ZNS,
slavnostna podelitev,
ugodnosti.

STROKOVNI RAZVOJ
•
•

izobraževanje
obnavljanje certifikata
ZNS

• vpis v Register imetnikov Certifikata ZNS,
• 20 % popust pri udeležbi na izobraževanjih ZNS,
• vabilo na dogodke: Letno člansko srečanje ZNS,

Srečanje certificiranih nadzornikov, izbrani dogodki ecoDa.
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