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ČLANSTVO ZNS 2017

70 %
30 %

734
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6,2 %

120
novih članov

AKTIVNOSTI ZNS 2017

3x

korporativnih članov

strokovna stališča

7x
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glede slabe prakse upravljanja družb in predlogov za
spremembe predlogov zakonov relevantne zakonodaje

Novi avtonomni
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Praktični napotki za
oblikovanje politike
raznolikosti organov
vodenja in nadzora
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delo revizijskih
komisij v letu
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RAZISKAVE

projekti
svetovanja

2x

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

LJUDJE ZNS 2017
Delovanje organov in
delovnih skupin ZNS ter
mednarodno sodelovanje

Izpitna komisija
za pridobitev
Certifikata ZNS

7

Upravni odbor, Nadzorni
odbor, Častno razsodišče
in Programski svet

14

izpitnih rokov

Delovne skupine ZNS
- delovna skupina
za revizijske
komisije

sej

Mednarodno sodelovanje: delo
v organih ecoDa, ECGCN, GNDI,
mednarodne delovne skupine

9x

DOSEŽKI ZNS
2017

31

novih imetnikov
certifikata zns

71 %
29 %

566
imetnikov
certifikata zns

nova
strategija
ZNS 2020

predsedovanje
ecoDa

novost

certifikat zns plus

rast
zadovoljstva
članov

izobraževanje

28

izobraževalnih dni

Konferenca
korporativnega
upravljanja
2017

Program
usposabljanja
za sekretarje
NS in UO.

Standardna
znanja za
nadzornike

Seminarji,
posveti,
delavnice

761

nove prednosti
članstva

udeležencev izobraževanj

Članski dogodki
- Letno člansko
srečanje,
- Srečanje certificiranih
nadzornikov,
-	Uvodno srečanje za
nove člane ZNS,
-	Predsedniški forum
ZNS,
- Člansko srečanje
sekretarjev NS

Dogodki v sodelovanju
z drugimi:
-	Evropski program
korporativnega
upravljanja
(ecoDa, Bruselj),
- ecoDa webinarji,
-	Popoldnevi za
korporativno integriteto

večja
vključenost
članov ZNS v
delo združenja

CERTIFIKAT ZNS
PLUS

UPRAVLJANJE
JAVNIH DELNIŠKIH
DRUŽB

Upravljanje
družb v državni
lasti

Upravljanje
nejavnih
družb

Upravljanje
javnih podjetij v
lasti občin

Korporativno
upravljanje in
soupravljanje
zaposlenih

Kadrovanje
članov NS

razvoj stroke
korporativnega
upravljanja

Kadrovanje
in odpoklici
uprav

Zastopanost
žensk v organih
vodenja in
nadzora

Revizijske
komisije

Korporativna
integriteta

Vrednotenje
NS

Zavarovanje
odgovornosti
uprav in NS

Odškodninska
odgovornost
organov
vodenja in
nadzora

Profesionalna
etika

