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KONFERENCA  

KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA 2018 

Največji dogodek s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji  

 

KDO BO NA KONFERENCI? 

Konference se vsako leto udeleži okoli 130 predsednikov in članov uprav in nadzornih svetov, 

predstavnikov delničarjev, zakonodajalcev in regulatorjev, izvršnih oseb v podjetjih, članov komisij in 

sekretarjev nadzornega sveta ter strokovnjakov povezanih na tak ali drugačen z vsemi deležniki 

korporativnega upravljanja. 

 

 

MEDIJSKA POKRITOST 

KONFERENCA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA je primerno strokovno promovirana in 

medijsko zelo odmevna, saj gre za najpomembnejši in osrednji tovrstni dogodek v Sloveniji. 

Povprečno število medijskih objav o dogodku se giblje med 10 in 15 (vsi mediji), približno enako je 

tudi število akreditiranih novinarjev.  
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PROGRAM KONFERENCE 

 

Vpliv novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno 

upravljanje  

Na konferencah korporativnega upravljanja tradicionalno predstavljamo novosti in trende. Tokrat bomo 

govorili o vplivu novih tehnologij ('blockchain' ali veriženje blokov) na korporativno upravljanje. Na 

ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju KU. Evropska komisija je ustanovila 

skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in 

nadzora. European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) je uporabo veriženja blokov oz. 

'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ko bodo pomembno vplivala na področje KU. O tem pričajo 

tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo. V Sloveniji je 

konec maja Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe 

tehnologije veriženja blokov (blockchain) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo 

kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih, kjer bo ZNS podalo pobudo za identifikacijo 

korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain-a« doseglo bistveno 

povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Z 

implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v 

nacionalno zakonodajo, ki bo potekala do julija 2019, ki se med drugim ukvarja z identifikacijo 

delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev, ima 

Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU.  

Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so 

nagrajeni? 

V drugem delu konference bomo pozornost usmerili v spremljanje nefinančnega poročanja borznih 

družb s področja upravljanja. Iz pregleda letnih poročil in poročanja v skladu s C. prilogo Slovenskega 

kodeksa upravljanja javnih delniških družb, bomo izvedeli kakšne uprave in nadzorne svete imamo v 

borznih družbah in kako so nagrajeni. Proučili bomo ali imajo borzne družbe, ki so zavezane najvišjim 

standardom korporativnega upravljanja, v izjavah o upravljanju opisano politiko raznolikosti organov 

vodenja in nadzora ter njene cilje. V letnih poročilih teh družb bomo iskali informacije ali imajo sprejeto 

politiko prejemkov organov vodenja in ali je o tem odločala skupščina. Svoje poglede glede strokovnih 

tem na konferenci bodo soočali domači in tuji strokovnjaki in predavatelji. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoda.org/
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POKROVITELJSKI PAKETI  

 

 

GENERALNI* ZLATI SREBRNI BRONASTI

1.  OBJAVA LOGOTIPA pokrovitelja v vseh 

elektronskih vabilih - najmanj štiri (4) 

2. SODELOVANJE predsednika uprave 

pokrovitelja na konferenci 

3. predvajanje PROMOCIJSKEGA SPOTA 

pokrovitelja na konferenci (spot zagotovi 

pokrovitelj)


4. objava REKLAME PASICE pokrovitelja na 

spletnih straneh  ZNS, kjer bo objavljen program 

konference (reklamno pasico zagotovi pokrovitelj)


5. PROMOCIJSKA "STOJNICA" pokrovitelja v 

preddverju dvorane, kjer bo potekala konferenca 

6. PROMOCIJSKI PANO v preddverju dvorane, 

kjer bo potekala konferenca  

7. PROMOCIJSKO GRADIVO pokrovitelja za 

udeležence konference - vlaganje v torbe 

udeležencev
  

8. OBJAVA REKLAMNE PASICE oz. 

LOGOTIPA v mesečnih elektronskih novicah 

»nadzornik.si« s povezavo na spletno stran 

pokrovitelja

celoletna 

objava 

reklamene 

pasice

enkratna 

objava 

logotipa

enkratna 

objava 

logotipa

enkratna 

objava 

logotipa

9. OBJAVA LOGOTIPA pokrovitelja: v GRADIVU 

in TELOPU konference, na IDENTIFIKACIJSKI 

kartici udeležencev ter na TISKANEM VABILU 

članom ZNS

   

10. CELOLETNA OBJAVA LOGOTIPA 

pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-

ns.si) s povezavo na spletno stran pokrovitelja
   

11. BREZPLAČNA UDELEŽBA 

PREDSTAVNIKOV pokrovitelja na konferenci
sedmih (7) štirih (4) treh (3) enega (1)

12. pokrovitelj ima po lastni presoji pravico 

uporabe naziva »pokrovitelj konference 

korporativnega upravljanja 2018« v svojih 

poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem

   

VREDNOST PAKETA (brez ddv) 7.000 EUR 4.000 EUR 3.000 EUR 1.500 EUR

VRSTE POKROVITELJEVVSEBINA PAKETOV


