Program izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali
upravnih odborov družb po tematskih sklopih
1. Del

I. PRAVO DRUŽB S POUDARKOM NA VLOGI NADZORNEGA SVETA












Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi;
Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe, ipd.);
Vloga in položaj nadzornega sveta;
Pristojnosti nadzornega sveta;
Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave;
Poročila nadzornemu svetu;
Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila;
Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja;
Vloga in naloge komisij nadzornega sveta;
Vloga nadzornega sveta pri prevzemih;
Vloga nadzornega sveta pri statusnih preoblikovanjih.

II. UVAJANJE ENOTIRNEGA SISTEMA UPRAVLJANJA V SLOVENSKI PRAVNI RED S
POUDARKOM NA VLOGI UPRAVNEGA ODBORA





Dvotirni in enotirni sistem;
Pristojnosti in sestava upravnega odbora;
Izvršni direktorji;
Zastopanost delavcev v upravnem odboru.

III. OSNOVE O KULTURI IN ETIKI POSLOVANJA TER VLOGA KODEKSOV O
UPRAVLJANJU DRUŽB
 Pravna narava kodeksa upravljanja javnih delniških družb;
 Določbe kodeksa, ki se nanašajo na nadzorni svet in njegove člane.

2. Del

I. ODGOVORNOST ČLANOV NADZORNEGA SVETA
 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.
II. OVREDNOTENJE FINANČNIH INFORMACIJ O POSLOVANJU DRUŽBE IN VLOGA PRI
NAČRTOVANJU POSLOVANJA
 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.
III. VLOGA NADZORNEGA SVETA V DRUŽBI, KI ZAIDE V FINANČNE TEŽAVE
 Pravila skrbnega finančnega poslovanja družbe;
 Dolžnost nadzornega sveta na področju finančnega poslovanja:
o Spremljanje in obvladovanje tveganj,
o Ukrepi za zagotovitev kapitalske ustreznosti,
o Ukrepi ob nastopu nelikvidnosti oziroma prezadolženosti,
o Načrt finančne reorganizacije.
 Osnove insolventnega prava:
o Pojem insolventnega prava z načeli,
o Posamezne procesne predpostavke insolventnih postopkov,
o Postopek prisilne poravnave;
o Stečajni postopek;
o Odškodninska odgovornost uprave in članov nadzornega sveta v primeru
stečajnega postopka;
o Postopek izbrisa po ZFPPod in primerjava posledic s stečajnim postopkom.
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