Standardna znanja
za nadzornike
Izobraževanje za pridobitev potrdila
o usposabljanju za člane
nadzornih svetov in upravnih odborov

Namen izobraževanja

• osnovno izobraževanje za strokovno delovanje v NS in UO,
• udeleženci programa pridobijo Potrdilo o usposabljanju
za člane nadzornih svetov in upravnih odborov,

• vpis v javni register imetnikov »Potrdila za nadzornike«.
Komu je program
namenjen?

• obvezno za vse člane NS in UO imenovane s strani RS oz.
SDH, d.d.,

• kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in
neizvršnim članom upravnih odborov,

• tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja

z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti,

• posameznikom, ki se pripravljajo na izpit za pridobitev
Certifikata ZNS,

• predsednikom in članom uprav in upravnih odborov,
• sekretarjem NS in predstavnikom strokovnih služb v družbi,
• vsem deležnikom korporativnega upravljanja.
Kvalifikacija
programa

Program ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana
nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah
v državni lasti.
REPUBLIKA SLOVENIJA
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Vsebina
izobraževanja

• Pravo gospodarskih družb, vloga in pomen NS, enotirni sistem
upravljanja družb, kodeksi upravljanja družb in priporočila dobre prakse,
• Vloga nadzornega sveta v insolvenčnih postopkih,
• Profesionalna etika članov nadzornih svetov,
• Računovodske informacije za odločanje in vsebina računovoskih
izkazov ter letno poročilo,
• Upravljanje s tveganji,
• Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe,
• Sodelovanje nadzornega sveta z revizorji,
• Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta,
• Kadrovanje uprav,
• Komuniciranje nadzornega sveta.

Zakaj smo najboljši ponudnik
izobraževanja za nadzornike?

imamo najdaljšo
tradicijo na
področju
izobraževanja
nadzornikov v
Sloveniji
vzpodbujamo
interaktivno
izmenjavo izkušenj
in mnenj med
udeleženci in
predavatelji
izobraževanje
izvajajo izkušeni
predavatelji iz
prakse

tega izobraževanja
se je udeležilo že
več kot 2.000 oseb
stalen nadzor
nad kakovostjo
programa in
strokovnostjo
predavateljev
vpisali vas bomo
v javno dostopen
register imetnikov
»Potrdila za
nadzornike« pri ZNS
izvajamo tudi
izobraževanje za
naročnika

smo pripravljalec
avtonomnih
pravnih virov
s področja
korporativnega
upravljanja in dobre
prakse delovanja
članov NS in UO
znanje lahko
preverite preko
spletnega
vprašalnika
intenzivni 3-dnevni
program, ki poteka
večkrat letno

na izobraževanju
prejmete obsežno
gradivo (priporočila,
smernice, avtonomni
pravni viri,...), ki ga
boste potrebovali
pri svojem delu in
je sicer dostopno le
članom ZNS
po opravljenem
izobraževanju vam
ponujamo pridobitev
višje strokovne
kvalifikacije
Certifikat ZNS
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