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Soorganizator konference:
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Častni pokrovitelj:

PROGRAM KONFERENCE - 29. 9. 2009, Dom gospodarstva (GZS), Dvorana A

10.00

Registracija udeležencev

10.30

Uvodni pozdravi
• dr. Franc Križanič, minister, Ministrstvo za finance
• Juan Álvarez-Vijande, predsednik,
European Confederation of Directors´ Associations (ecoDa)
• Borut Jamnik, predsednik, Združenje nadzornikov Slovenije

10.50
Panel

Upravljanje podjetij v državni lasti na pragu sprememb

Upravljanje podjetij v državni lasti ima prevladujoč vpliv na celotno prakso na
tem področju v Sloveniji in je zato izrednega pomena. Država se pravzaprav še
ni uspela umakniti iz gospodarstva, ko smo se srečali z globalno finančno krizo.
Mnoga podjetja bodo tako še naprej ostala v njeni lasti, ponekod pa bo država
pridobila še večji vpliv. Tema je s finančno krizo postala zanimiva tudi v mnogih
tujih državah, kjer doslej prevladujočega vpliva države v podjetjih ni bilo. Pred
Slovenijo pa stoji izziv ureditve tega področja skladno s smernicami OECD za
podjetja v državni lasti. Vlada RS je na svoji seji 23. julija 2009 že sprejela politiko
upravljanja podjetij v državni lasti, ki prinaša tudi potrebne spremembe glede
ureditve tega področja po vzoru nekaterih drugih držav. Bo Slovenija to znala
izkoristiti kot priložnost za dvig kakovosti upravljanja v teh podjetjih?
•B
 orut Jamnik, predsednik uprave, KAD d.d., in predsednik Združenja
nadzornikov Slovenije
•A
 ndreja Kert, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje
pri Ministrstvu za finance in predsednica nadzornega sveta SID banke d.d.
• dr. Bogomir Kovač, predsednik Kadrovsko-akreditacijskega sveta
•  Olli V. Virtanen, Finnish Association of Professional Board Members in ecoDa
dr. Marko Simoneti, moderator panela

12.20

Odmor

12.50
Panel

Učinkovitost samoregulacije – razvoj kodeksov in
priporočil korporativnega upravljanja v EU in Sloveniji

Tako v EU kot tudi v Sloveniji nastaja vrsta kodeksov in priporočil, ki naj bi
avtonomno učinkovito regulirali probleme v praksi. V Sloveniji poteka prenova
Kodeksa upravljanja javnih delniških družb kot najpomembnejšega dokumenta
med avtonomnimi pravnimi viri na področju korporativnega upravljanja. Med
pomembnejše novosti v EU sodijo priporočila o nagrajevanju, ki jih je aprila
2009 oblikovala Komisija Evropske skupnosti in ki nadgrajujejo doslej veljavna
ter dodajajo posebna priporočila za finančne institucije. Poudarek ni več na
samih razkritjih višine plačil, ampak tudi na procesu odločanja, politiki in
strukturi plačil. Mnoge države članice EU, tudi Slovenija, so že spremenile tudi
zakonske podlage za nagrajevanje uprav in nadzornikov. Kako nam bo uspelo
oblikovati sistem nagrajevanja, ki bo povezan z dolgoročnimi interesi družb?
Kakšno vlogo bodo pri odločanju o politiki plačil odigrali delničarji?
Na tem področju ne gre zanemariti upravljanja bank in finančnih institucij, ki
so še posebej pod drobnogledom regulatorjev, države in javnosti. Je njihovo
upravljanje v času, ko igrajo eno od najpomembnejših vlog pri revitalizaciji
gospodarstva, dovolj učinkovito? Kakšna je vloga države pri tem?
• Gorazd Podbevšek, RMG d.o.o., in Združenje nadzornikov Slovenije
• dr. Nataša Samec, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
• dr. Lutgart Van den Berghe, Guberna, Belgija in ecoDa
•P
 atrick Zurstrassen, Institut Luxembourgeois des Administrateurs in ecoDa
Leonardo F. Peklar, moderator panela

14.20

Predstavitev produkta zavarovanja odgovornosti organov vodenja
in nadzora za fizične osebe
Adriatic Slovenica

14.30

Zaključek konference
Na konferenci bo zagotovljeno simultano tolmačenje.
Uradni jezik konference je slovenščina.

Generalni pokrovitelj:

Medijski pokrovitelj:

Podpornika dogodka:

POGOJI UDELEŽBE IN PRIJAVA

Prijavnina in popusti
• 385 EUR (DDV v ceno ni vključen)
• 350 EUR za člane ZNS s plačano članarino za tekoče leto in povabljene s strani
Združenja Manager in Ljubljanske borze (DDV v ceno ni vključen)
• 320 EUR za imetnike veljavnega Certifikata ZNS (DDV v ceno ni vključen)
Udeležba na konferenci je omejena na največ 100 udeležencev.
Plačilo prijavnine nakažite na poslovni račun št. 02053-0050549021 pri NLB d.d. najkasneje
dva dni pred konferenco. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. ZNS je
davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku
konference. Vljudno vas prosimo za zanesljivo udeležbo ali pisno obvestilo o morebitni
odsotnosti vsaj dva dni pred začetkom programa. Vplačanih prijavnin za prijave, ki niso
pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo.
Prijavnico pošljite najkasneje do srede, 24. septembra 2009,
na naslov: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska 128a, Ljubljana,
po faksu 01 530 86 41 ali po e-pošti: info@zdruzenje-ns.si.
Dodatne informacije:
Nina Lajovec, tel. št. 01 530 86 40 ali e-pošta: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si.
Parkiranje je zagotovljeno v parkirni hiši GZS.

PRIJAVNICA ZA KONFERENCO KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA, 29. september 2009
Ime in priimek udeleženca
(navedite tudi morebiten akademski naziv):

Podjetje, kjer je udeleženec zaposlen
Naslov za prejemanje pošte
E-pošta
Telefon oz. gsm:
Status: (ustrezno označite)
član ZNS

imetnik Certifikata ZNS

povabljen s strani Združenja Manager ali Ljubljanske borze
Plačilo
(prosimo vas, da ustrezno obkrožite)

• Podjetje, ki je plačnik
Naziv podjetja 
Naslov podjetja 
ID za DDV
• Samoplačnik:
plačilo v enkratnem znesku
plačilo v dveh obrokih

