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ČLANSTVO ZNS



Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) 
je strokovna, nepridobitna, prostovoljna 
in nevladna ter nepolitična organizacija, 
ki povezuje člane nadzornih svetov (NS), 
upravnih odborov (UO) ter druge deležnike 
korporativnega upravljanja.

- TRADICIJA – ustanovitev 1997.

- ČLANSTVO – združujemo preko 750 članov.

- STROKOVNOST – vodilna vloga na področju 
 izobraževanja in certificiranja ter oblikovanja standardov  
 dobre prakse korporativnega upravljanja.
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VSebiNSkA 
pOdrOČjA

- MEDNARODNO ČLANSTVO v ecoDa (European 
 Confederation of Directors’ Association) od leta 2006. 

- ODGOVORNOST in ETIČNOST- člani ZNS so zavezani 
 spoštovati Kodeks profesionalne etike ZNS in si 
 prizadevajo za dobro prakso delovanja NS, kot to  
 določajo priporočila ZNS.

- NEODVISNOST in INOVATIVNOST - smo 
 najpomembnejši nosilec razvoja in mnenjski voditelj  
 korporativnega upravljanja v Sloveniji.

- ODPRTOST in POVEZOVALNOST -  vključujemo 
 člane v delo ZNS, zastopamo interese stroke in  
 povezujemo vse deležnike korporativnega upravljanja.

- KOMUNIKATIVNOST – informiramo, sodelujemo z mediji, 
 promoviramo strokovnost in profesionalizem članov NS.
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ČLANSTVO ZNS

Člani ZNS so zavezani spoštovati Kodeks profesionalne etike ZNS in Pravila ZNS ter si 
prizadevajo za dobro prakso delovanja NS, kot to določajo priporočila, ki jih je sprejelo ZNS.

kdO SO NAši ČLANi:
- člani NS in neizvršni člani UO
- člani komisij in sekretarji NS in UO ter posamezniki, ki kažejo interes za včlanitev, če izpolnjujejo zakonske  
 pogoje za imenovanje članov organov vodenja in  nadzora
- pravne osebe, ki so praviloma gospodarske družbe (korporativni člani), zainteresirane za razvoj  
 korporativnega upravljanja in nadzorniške funkcije v okviru poslanstva ZNS .

knjiŽniCa
- avtonomni pravni viri ZNS in ecoda,
- raziskave in študije ZNS in ecoda,
- gradiva iz izobraževanj ZNS in ecoda.

pravni nasveti
- hitra strokovna pomoč pri dilemah v praksi,
- zbirka odgovorov na pravna  
 vprašanja.

članska srečanja
- Letno člansko srečanje ZNS s skupščino,
- ecoda webinarji,
- Srečanje certificiranih nadzornikov,
- Člansko srečanje za sekretarje NS,
- Uvodno člansko srečanje,
- predsedniški forum ZNS,
- tematska članska srečanja,
- 15-% popust pri kotizacijah za izobraževanja ZNS.

noviCe
- članska obvestila - obveščanje o aktualnih novostih, 
- mesečne novice – nadzornik.si,
- novice ecoda.

CertiFikat zns
- pridobitev strokovne  
 kvalifikacije Certifikat ZNS, 
- možnost pridobitve  
 Certifikata ZNS plus.

predNOSTi ČLANSTVA:
dostop do vseh strokovnih virov, potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, pravni 
nasveti ter izobraževanje in certificiranje znanj, spodbujanje k strokovnemu razvoju članov nadzornih 
svetov in spoštovanju profesionalne etike.

VrSTe ČLANSTVA:

individualno 
članstvo

korporativno 
članstvo

pridruŽite 
 se nam

www.zdruzenje-ns.si

članstvo zns v ecoda
- popust pri kotizaciji za izobraževanje  
 “evropski program korporativnega  
 upravljanja” v bruslju, 
- udeležba na dogodkih ecoda v bruslju,
- webinarji ecoda,
- 50 -% popust pri plačilu članarine ob včlanitvi  
 v članstvo drugih združenj, ki so člani ecoda.

strokovno vključevanje
- s sodelovanjem v članskih  
 anketah s področja delovanja NS  
 in korporativnega upravljanja,
- v delovne skupine ZNS  
 (javni pozivi članom),
- v javnih razpravah pri  
 oblikovanju  
 avtonomnih  
 pravnih virov ZNS.



VredNOTeNje NAdZOrNegA SVeTA

CertiFikat  
zns 
= izpit

CertiFikat zns plus 
= neprekinjeno posodabljanje znanja  
(6 let) ali udeležba na “evropskem programu 
korporativnega upravljanja (ecoda)” v bruslju in 
opravljen zaključni test

potrdilo za 
nadzornike 
= izobraževanje

potrdilo za 
sekretarje ns/uo
= izobraževanje

Vpis v javne registre imetnikov strokovnih kvalifikacij ZNS (www.zdruzenje-ns.si) 

Združenje nadzornikov Slovenije     i     dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana     i     +386 1 530 86 40     i     info@zdruzenje-ns.si     i     www.zdruzenje-ns.si

iZObrAžeVANjA

redna izobraŽevanja
- Standardna znanja za nadzornike -  
 »potrdilo za nadzornike«, 
- konferenca korporativnega upravljanja, 
- izobraževanje za člane revizijskih komisij
- izobraževanje za sekretarje NS  - 
 »potrdilo za sekretarje NS/UO «,
- izobraževanje za predstavnike delavcev v NS.

CerTifiCirANje - STrOkOVNe kVALifikACije

predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta po metodologiji ZNS:  
samoocenjevanje NS (tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka) in zunanja 
presoja delovanja NS.

aktualne teme
- seminarji, delavnice in  
 strokovni posveti,
- izobraževanja in programi  
 za naročnika.

članska srečanja 
- strokovno – družabni  
 dogodki, namenjeni  
 različnim segmentom  
 članstva.

prednosti sodelovanja z zns:  
neodvisno, strokovno in celovito vodenje postopka po najvišjih profesionalnih standardih.

- Celovit pristop k izvedbi: predstavitev namena postopka, analiza izpolnjenih matrik in izdelava poročila, predstavitev 
 rezultatov, priprava akcijskega načrta izboljšav in aktivnosti, opomnik za izvajanje akcijskega načrta,
- razvoj lastne metodologije za samoocenjevanje NS,
- sodelovanje zunanjih strokovnjakov z nadzorniškimi izkušnjami, ki so soavtorji metodologije ZNS, 
- prilagoditev matrike posebnostim druŽbe 
 (javna/nejavna, družba s kapitalsko naložbo države, finančna inštitucija, skupina družb,...),
- spletno izpolnjevanje matrik,
- izobraŽevalna delavniCa s predstavitvijo poročila o rezultatih samoocenjevanja NS,
- akCijski načrt - predlog izboljšav za NS,
- Celoten postopek izvedemo v slovenskem ali angleškem jeziku.


