
 KODEKS
GLEDE LOBIRANJA



1. Cilj
Skupina Coface je kot ena od vodilnih akterk na po-
dročju kreditnega zavarovanja, prisotna v več kot 
60 državah po svetu, kreditno zavarovanje in doda-
tne storitve pa ponuja v več kot 100 državah. 

Entitete znotraj Skupine Coface zato sodelujejo s 
svojimi strankami, kot tudi drugimi gospodarskimi 
subjekti ter različnimi osebami javnega prava, kot 
so na primer vlade ali regulatorji.

V Skupini Coface prevladuje prepričanje, da je od-
prt in pregleden prispevek k zakonodajnemu po-
stopku koristen za samo demokracijo, izražanje s 
tem povezanih stališč odločevalcem pa legitimno.

COFACE SLOVENIJA STORITVE d.o.o. (v nadalje-
vanju: Coface), se je kot članica Skupine Coface že 
zavezala številnim etičnim pravilom, vključenim v Ko-
deks ravnanja. Kodeks proti podkupovanju posebej 
obravnava načela, ki jih je treba upoštevati, ko Coface 
sodeluje z javnimi organi. Kodeks glede lobiranja (v 
nadaljevanju: Kodeks) dopolnjuje Kodeks ravnanja, 
saj podrobneje obravnava posebna razmerja, v kate-
ra vstopa Coface z osebami javnega prava ali drugim 
deležnikom, z namenom predložitve analiz in mnenj 
glede relevantne zakonodaje, komuniciranja drugih 
poglavitnih zadev s področja zavarovalništva in iz-
boljšanja razumevanja vloge Coface.

Tovrstne pobude bodo izvajane v skladu s Kodeksom 
ravnanja ter zakonodajo, ki ureja področje lobiranja.

2. Področje uporabe
Kodeks se nanaša na vse aktivnosti, ki jih lahko 
opredelimo kot »lobiranje« v smislu danega Kode-
ksa in ne glede na:

	� to ali se izvajajo samostojno s strani Coface ali v 
okviru gospodarsko-interesnih združenj;
	� to ali se izvajajo s strani zaposlenih ali zunanjih 
družb, pooblaščenih za tovrstno delovanje v imenu 
Coface;
	�na ozemlje na katerem Coface izvaja svoje aktivno-
sti ali pa jih šele načrtuje;
	�osebo javnega prava bodisi na lokalni, nacionalni, 
EU ali mednarodni ravni.

Kodeks velja za aktivnosti, ki so posledica pobude s 
strani Coface. Ne uporablja pa se za redno komunika-
cijo z regulatorji, vključno s pridobivanjem licenc in/
ali drugih odobritev. Tovrstna komunikacija je podvr-
žena obstoječim pravilom in etičnim normam kot jih 
opredeljuje Kodeks ravnanja.

3. Opredelitev lobiranja
V Skupini Coface/Coface se kot lobiranje razume 
vsakršno zagovarjanje ali zastopanje lastnih aktivno-
sti skozi dialog z javnimi odločevalci in drugimi de-
ležniki z namenom doseganja boljše informiranosti 
deležnikov na ekonomskih, pravnih, tehničnih ter 
okoljskih področjih, ki imajo lahko določen vpliv na 
kreditno zavarovanje, poslovne informacije ali drugo 
poslovanje Skupine Coface.

Coface bo morda želela deliti svoj pogled glede kre-
ditnega zavarovanja, njegove vloge pri podpiranju 
trgovine in/ali s tem povezane specifične vsebine z 
institucionalnimi organi, zlasti s predstavniki vlade, 
zakonodajnega telesa, državne uprave, lokalne sa-
mouprave, javnih agencij in poklicnih združenj ali re-
gulatorjev.

4. Upravljanje
Generalni sekretariat Skupine Coface je, s pomočjo 
centralne službe skladnosti, odgovoren za usklajeva-
nje vseh aktivnosti lobiranja. Zagotovil bo usklajene 
izjave za javnost kot tudi skladnost vseh aktivnosti, 
ki bi se izvajale v imenu Skupine Coface/Coface, z 
načeli danega Kodeksa.

5. Zaveze
Coface se zavezuje k spoštovanju načel transparen-
tnosti, integritete in zanesljivosti.

a) Transparentnost 
Coface bo poskrbela, da bodo pri izvajanju aktivno-
sti lobiranja v njenem imenu:

	� sodelovale zgolj pravne ali fizične osebe, ki so 
ustrezno registrirane pri pristojnih organih (zlasti: 
pri Komisiji za preprečevanje korupcije in v Re-
gistru za preglednost EU) v obsegu kot to zah-
teva zakonodaja (v nadaljevanju: lobisti). Pri tem 
morajo lobisti zagotoviti tudi vse potrebne infor-
macije v zvezi z aktivnostmi lobiranja (vključno z 
izdatki);
	� lobisti spoštovali tudi ostala pravila in zakonoda-
jo, ki ureja odnose s predstavniki oseb javnega 
prava;
	� lobisti pri komuniciranju z javnimi oblastmi jasno 
naznanili v čigavem imenu delujejo tj. Skupine Co-
face ali strokovnega združenja, katerega članica je 
Coface.
	�Coface bo na spletni strani objavila:
	�Pomembno stališče, ki temelji na lobiranju;
	�Seznam strokovnih združenj, v katerih je aktivna 
članica.

 



b) Integriteta 
Coface zagotavlja, da vsi lobisti izvajajo aktivnosti 
skladno s temeljnimi etičnimi normami Skupine Co-
face in zakonodajo, pošteno, z integriteto, lojalno 
ter spoštljivo do ostalih deležnikov. Lobisti bodo 
upoštevali načela, kot jih opredeljuje Kodeks ravna-
nja, vključno z obvladovanjem nasprotja interesov in 
varovanjem zaupnosti. 

Prepovedano je:
	�Ponujanje daril ali drugih ugodnosti, ki ni skladno 
z internimi akti Coface in bi vplivalo na odločitev 
pristojnih organov;
	�Uporaba kakršnihkoli goljufivih praks, pritiskov 
ali neprimernega vedenja z namenom pridobitve 
informacije ali sprejema odločitve ali kompromiti-
ranja neodvisnosti nasprotne strani;
	�Podpiranje zakonov in drugih predpisov, ki so nesklad-
ni z načeli družbene odgovornosti Skupine Coface.

c) Zanesljivost 
Coface se zavezuje, da bo osebam javnega prava 
ali drugim javnim deležnikom posredoval primerne, 
strokovne in zanesljive informacije. 

Coface se zaveda, da lobiranje terja specialna zna-
nja in vedenje in bo zato skrbela, da imenovani lo-
bisti razpolagajo z ustreznimi veščinami, potrebnimi 
za izvajanje njihovih nalog. Coface bo preverjala tudi 

njihovo usposabljanje in jim nudila podporo ter navo-
dila za izvajanje aktivnosti. 

V primeru zunanjih lobistov, bodo ti preverjeni po 
določilih vsakokrat veljavnega Pravilnika o izvajanju 
pregleda dobaviteljev (KYS).

6. Obveščanje o kršitvah
 
Obvestilo o kršitvi Kodeksa lahko zaposleni v Coface 
kot tudi tretje osebe, posredujejo na:
alert_compliance@coface.com. Do danega elektron-
skega naslova imajo dostop Generalni sekretariat 
Skupine Coface, Direktor skladnosti Skupine Coface 
in po potrebi tudi Direktor notranje revizije Skupine 
Coface. O morebitnih incidentih bo obveščen tudi 
Odbor za tveganja in skladnost Skupine Coface.

7.  Prehodne in končne določbe
 
Kodeks prične veljati s 1. 11. 2021. 

Oddelek marketinga Coface PKZ d.d. poskrbi za ob-
javo danega Kodeksa na spletnih straneh Coface kot 
tudi seznama stroškovnih združenj v katerih je Coface 
aktivna članica.
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