ZNS V ŠTEVILKAH
2019

730 16 87 19
ČLANOV

4

NOVI STROKOVNI
VIRI IN RAZISKAVE

Mednarodno članstvo

www.zdruzenje-ns.si

KORPORATIVNIH ČLANOV

IMETNIKOV CERTIFIKATA
ZNS PLUS

PARTNERSTEV Z DOMAČIMI
IN TUJIMI STROKOVNIMI IN
DRŽAVNIMI INŠTITUCIJAMI

28 847 18

IZOBRAŽEVALNIH DNI

UDELEŽENCEV
IZOBRAŽEVALNIH DNI

PRAVNIH NASVETOV
IN SVETOVANJ

LJUDJE ZNS 2019
Delovanje organov in delovnih skupin ZNS ter mednarodno sodelovanje

6

15
sej

Upravni odbor, Nadzorni
odbor, Nominacijski odbor,
Častno razsodišče in
Programski svet

izpitnih
rokov

2

4x

- za revizijske komisije za
pripravo Prioritet za delo
	RK 2019 /2020
- za pripravo priporočil dobre
prakse za upravljanje javnih
podjetij v občinski lasti

- Policy Committee
- Membership Committee
-	Nomination Committee
-	Education Committee

Delovni skupini:

Izpitna komisija
za pridobitev
Certifikata ZNS

KOMISIJE ecoDa:

ČLANSTVO ZNS 2019

730

66 %
34 %

članov

79

16

novih
članov

korporativnih
članov

razvoj priporočil
dobre prakse

raziskave
in študije

prenos v
prakso

strokovna stališča

raziskave

certificiranje

16 x

glede upravljanja
družb in predlogov za
spremembe relevantne
zakonodaje

5 2x
11
stališč zns

stališč ecoDa

Poročilo sestavi in prejemkih
organov vodenja in nadzora
borznih družb v Sloveniji 2017

595

imetnikov certifikata zns

Interes družbe (članska anketa)

Novi avtonomni pravni viri

2x

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov
ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter
neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje
Prioritete za delo revizijskih komisij v letu
2019/2020

16

novih imetnikov
certifikata zns

87

certifikat
zns plus

71 %
29 %

%

%

projekti svetovanja

3x
pravni nasveti

15

Hitra strokovna
pomoč pri dilemah v
praksi "Vprašali ste nas, mi
vam odgovarjamo"

izobraževanje
Članski dogodki
-	Letno člansko srečanje,
-	Srečanje certificiranih nadzornikov,
-	Uvodno srečanje za nove člane ZNS,
- Predsedniški forum ZNS,
-	Člansko srečanje sekretarjev NS
- 	Članska srečanja
Dogodki v sodelovanju z drugimi:
-	Evropski program korporativnega upravljanja
(ecoDa, Bruselj),
- ecoDa webinarji in CG Dialogue
- Mednarodni teden preprečevanja prevar
- Predstavitev pobude 40/33/2026
- Posvet o vidikih in učinkih sodelovanja delavcev
pri upravljanju v reguliranih subjektih
-	Okrogla miza o Političnih vplivih v postopkih
kadrovanj v družbah v državni lasti.

Seminarji, posveti, delavnice
Program usposabljanja za
sekretarje NS in UO
Standardna znanja za
nadzornike
Konferenca korporativnega
upravljanja 2018

28
847

izobraževalnih dni

udeležencev
izobraževanj

dosežki ZNS 2019
Endorsement of the Directors’ education programs
of ecoDa member institutes

Evropska akreditacija

Pobuda za prostovoljno doseganje
ciljne spolne raznolikosti v
organih vodenja in nadzora
državnih in borznih družb

za Izobraževanje za nadzornike (ZNS) in Certifikat ZNS
“…programi izobraževanj za nadzornike so najbolje vodeni
in nadzirani s strani neodvisnih, neprofitnih in strokovnih
institucij kot je Združenje nadzornikov Slovenije.«
European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa)

PROTOKOL za ravnanje
članov nadzornih svetov
ob izvajanju političnih
in drugih pritiskov ter
neetičnem vplivanju na
neodvisno odločanje

ZUNANJA PRESOJA DELOVANJA NADZORNEGA SVETA
Izvedba postopka in priprava poročila o zunanji presoji

Varovanje osebne integritete in ustvarjanje
etične kulture

Članstvo ZNS v
Svetu Vlade RS za korporativno upravljanje
REPUBLIKA SLOVENIJA
GOV.SI

1

Razvoj
korporativnega
upravljanja v
Sloveniji: Kje
smo in kje bi
želeli biti?

Kaj je namen
in interes
gospodarske
družbe v
sodobnem
upravljanju?

Kako do
napredka
glede
uravnotežene
spolne
zastopanosti
v organih
vodenja in
nadzora?

Protokol
ZNS in KPK
za ravnanje
članov NS
ob izvajanju
političnih
in drugih
pritiskov

Upravljanje
nasprotij
interesov za
člane uprav
in nadzornih
svetov

Kakovost
gradiv in
prezentacij
za seje
nadzornega
sveta

Odškodninska
odgovornost
in zavarovanje
odgovornosti
članov
organov
vodenja in
nadzora

Nadzor nad
finančnim
poslovanjem
družbe

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 2019
Vse o
enotirnem
sistemu
upravljanja
– teorija in
praksa

Temeljni
instituti
upravljanja
družb

Odpoklic
uprave –
zakonski
okviri in
razvoj
sodne
prakse

Novosti na
področju
delovanja
RK in
odgovornosti
NS v povezavi
z zunanjo
revizijo

Izobraževanje
za člane
revizijskih
komisij

Izobraževanje
za delavske
predstavnike
v nadzornih
svetih

Standardna
znanja za
nadzornike

Program
usposabljanja
za sekretarje
NS in UO

