vabi na
IZOBRAŽEVANJE
za pridobitev

POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI ZA
ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI
UPRAVNIH ODBOROV DRUŽB
(v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 00713-39/2005/14 z dne 06.10.2005)
KDAJ:
torek, 8. januar 2019
torek, 15. januar 2019
torek 22. januar 2019
(s pričetkom ob 08.00 uri)
KJE: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJI:







prof. dr. Borut BRATINA, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
prof. dr. Dejan JELOVAC, Fakulteta za informacijske študije, Novo mesto
prof. dr. Miha JUHART, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Branko MAYR, ABC REVIZIJA, d.o.o in Visoka šola za računovodstvo
prof. dr. Klemen PODOBNIK, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Dida VOLK, Okrožno sodišče v Ljubljani

Pridobitev potrdila


Za pridobitev potrdila brez opravljanja izpita je potrebna prisotnost na vseh
vsebinskih sklopih izobraževanja.



V kolikor se udeleženec ne bo mogel udeležiti izobraževanja v celoti, bo moral
za pridobitev potrdila opraviti izpit iz manjkajočega vsebinskega sklopa. Ali
pa se udeležite manjkajočega sklopa na naslednjih izobraževanjih.

PROGRAM

IZOBRAŽEVANJA

Torek, 8. januar 2019
od 08.00 do 17.30
URNIK

08.00 – 09.30
odmor 09.30 - 09.40

9.40 - 11.00
odmor 11.00 - 11.30
11.30 - 13.00

VSEBINSKI SKLOPI
UVAJANJE
ENOTIRNEGA SISTEMA
UPRAVLJANJA V
SLOVENSKI PRAVNI
RED S POUDARKOM NA
VLOGI UPRAVNEGA
ODBORA
PRAVO DRUŽB
S POUDARKOM NA
VLOGI NADZORNEGA
SVETA

odmor 13.00 - 14.00
(kosilo)

NOSILCI
-

-

14.00 – 15.15
odmor 15.15 - 15.30

ODGOVORNOST
ČLANOV NADZORNEGA
SVETA

15.30 – 17.30

-

-

-

Dvotirni in enotirni sistem
upravljanja kapitalskih družb
Pristojnosti in sestava upravnega
odbora
Zastopanost delavcev v upravnem
Odboru

Vloga in položaj nadzornega sveta
Pristojnosti nadzornega sveta
Razmerje nadzornega sveta do
skupščine in uprave
Vloga nadzornega sveta pri izbiri
in nadzoru revizije poslovanja
Vloga in naloge komisij
nadzornega sveta
Squeeze- out
Vpliv nestrokovnega dela
nadzornega sveta na poslovanje
in obstoj družbe
Temeljni pojmi odškodninske
odgovornosti po Zakonu o
gospodarskih družbah in
Obligacijskem zakoniku
Odškodninska odgovornost članov
nadzornega sveta, zlasti
odškodninska odgovornost pri
stečaju družbe
Omejitev in izključitev odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti

prof. dr. Borut
BRATINA

prof. dr. Klemen
PODOBNIK

prof. dr. Klemen
PODOBNIK

Torek 15. januar 2019
od 08.00 do 17.30

08.00 – 09.20
odmor 9.20 - 9.30

OSNOVE O KULTURI IN
ETIKI POSLOVANJA
TER VLOGA
KODEKSOV O
UPRAVLJANJU DRUŽB

-

09.30 – 11.00
odmor 11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
odmor 13.00 - 14.00
(kosilo)
14.00 – 16.20
odmor 16.20 – 16.30
16.30 – 17.30

-

OVREDNOTENJE
FINANČNIH
INFORMACIJ
O POSLOVANJU
DRUŽBE IN VLOGA PRI
NAČRTOVANJU
POSLOVANJA

-

-

Pravna narava kodeksa
upravljanja javnih delniških družb
Določbe kodeksa, ki se nanašajo
na nadzorni svet in njegove člane

Računovodske informacije
potrebne za odločanje
nadzornega sveta
Vsebina in struktura slovenskih in
mednarodnih računovodskih
standardov ter bistvene razlike med
njimi
Vsebinska analiza postavk bilance
stanja, izkaza uspeha, izkaza
denarnih tokov ter drugih
računovodskih izkazov
Računovodski kazalniki in njihovo
vrednotenje
Vloga nadzornega sveta pri letnem
načrtovanju poslovanja
Vloga nadzornega sveta pri
strateškem načrtovanju

prof. dr. Dejan
JELOVAC

dr. Branko MAYR

Torek, 22. januar 2019
od 08.00 do 18.15
URNIK

VSEBINSKI SKLOPI

NOSILCI
-

08.00 – 09.20
odmor 09.20 - 09.30
09.30 – 11.00
odmor 11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

VLOGA NADZORNEGA
SVETA V DRUŽBI S
FINANČNIMI TEŽAVAMI
IN INSOLVENČNI
POSTOPKI

-

-

odmor 12.30 - 13.30
(kosilo)
-

13.30 - 15.00
odmor 15.00 – 15.15
15.15 - 16.45
odmor 16.45 – 17.00

PRAVO DRUŽB
S POUDARKOM NA
VLOGI NADZORNEGA
SVETA

17.00 – 18.15

-

Pravila skrbnega finančnega
poslovanja družbe
Kratkoročna in dolgoročna plačilna
sposobnost, kapitalska ustreznost;
Spremljanje in obvladovanje tveganj
Temeljne obveznosti članov
nadzornega sveta
pri nastanku insolventnosti
Predstavitev insolvenčnih postopkov
in postopkov prisilnega prenehanja
po Zakonu o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Postopek preventivnega
prestrukturiranja
Redni postopek prisilne poravnave,
postopek poenostavljene prisilne
poravnave in poseben postopek
prisilne poravnave nad srednjo in
veliko družbo
Stečajni postopki: nad pravno osebo,
osebni stečaj in stečaj zapuščine
Izbris iz sodnega registra brez
likvidacije
Prisilna likvidacija
Poročila nadzornemu svetu
Vloga nadzornega sveta pri
sprejemu letnega poročila
Zgodovina/razvoj corporacijskega
upravljanja
Vloga nadzornega sveta pri
prevzemih
Vloga nadzornega sveta pri
statusnih preoblikovanjih
Vrste gospodarskih družb in
temeljne razlike med njimi
Splošno o delniški družbi
(ustanovitev, organi družbe, ipd.)

Dida VOLK

prof. dr. Miha
JUHART

Prijava in odjava







na naslov:
po telefonu:
GSM:
po telefaksu:
preko e-maila:
na spletnih straneh:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
01/300 00 60, 01/300 00 61
031/662 193
01/300 00 65
nebra@nebra.si
http:/www.nebra.si

Prijava in odjava




Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko
pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo
izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50% celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

Cena izobraževanja za pridobitev potrdila





Cena tridnevnega izobraževanja znaša 680 €, posamezni dan pa 230 €, v
ceno je vključen DDV.
V kotizacijo je vključeno obsežno gradivo, kosila in ostala pogostitev.
Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 6100 0000 8269 791 (odprt pri Delavski hranilnici d.d.)
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

Družba za davčno in
gospodarsko svetovanje,
nepremičnine in
inženiring d.o.o.
Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
Tel.: 01/300 00 60
fax: 01/300 00 65
nebra@nebra.si
www.nebra.si

PRIJAVNICA
na izobraževanje za PRIDOBITEV POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI ZA
ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI UPRAVNIH ODBOROV DRUŽB
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
8., 15. in 22. januar 2019
NA IZOBRAŽEVANJE SE PRIJAVLJAM:
_____________________ ______________________ ______________________@___________________
(priimek)

(ime)

(e-mail naslov)

*****
PLAČNIK: _____________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV

da

ne

ID za DDV plačnika: ____________________________

(ustrezno obkrožite)

TELEFON: ________________________FAKS: __________________GSM:______________________
TRR za E račun:_______________________________________________________________________
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi
objektivnih razlogov spremeni lokacijo izobraževanja.
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov
(GDPR) (ustrezno označite)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko
družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje
 z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo,
potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na
dogodku, ter drugih povezanih gradiv,
 za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s
področja dejavnosti družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite iz seznama prejemnikov tako, da sledite navodilom
na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

Datum: ________________

Podpis:__________________________

******* Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naš faks št.: 01/300 00 65 ali po pošti
na naš naslov: NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana.
Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani www.nebra.si in jo lahko
pošljete po elektronski poti.

