SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA V STROKOVNI SKUPNOSTI EISEP
Splošno
Ti splošni pogoji urejajo pravila, ki veljajo za članstvo v Strokovni skupnosti EISEP.
Splošne pogoje sprejema EISEP (Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja), ki je zasebni zavod, registriran v Republiki
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani. Vse o EISEP je dostopno na spletni strani www.eisep.si.
Član je posameznik ali podjetje ali neprofitna organizacija ali oseba javnega prava, ki EISEP posreduje pristopno izjavo in plača
članarino. Podjetja, neprofitne organizacije in osebe javnega prava so korporativni člani, posamezniki pa individualni člani.
Strokovnjaki so posamezniki, ki so individualni člani ali pa posamezniki, jih korporativni člani navedejo kot koristnike ugodnosti
korporativnega članstva.
Člani z oddajo pristopne izjave in cel čas trajanja članstva v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejemajo te vsakokrat veljavne
splošne pogoje.
Pristopno izjavo je mogoče oddati preko spletne strani www.eisep.si, zavihek Članstvo, podzavihek »Pristopna izjava« ali pa preko epošte, na naslov info@eisep.si. Po uspešno oddani pristopni izjavi kandidati za člane po elektronski pošti prejmejo ponudbo ali račun
za plačilo članarine ter morebitno zaprosilo za dodatne informacije oziroma nadaljnje usmeritve.
EISEP si pridržuje pravico, da kandidata za članstvo po lastni in skrbni presoji ne sprejme v Strokovno skupnost EISEP.
Pridruženo članstvo v ICA
Z vstopom v članstvo v Strokovno skupnost EISEP vsak strokovnjak vstopi tudi v članstvo v ICA (International Compliance
Association), raven »Affiliate Member«.
ICA (International Compliance Association) je zasebna, mednarodno uveljavljena organizacija, registrirana v Angliji, s sedežem v
Londonu. ICA združuje strokovnjake za skladnost poslovanja in podeljuje certifikate o strokovni usposobljenosti na področju
skladnosti poslovanja, v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, the University of Manchester. Vse o ICA je dostopno na
spletni strani www.int-comp.org.
Člani Strokovne skupnosti EISEP lahko koristijo vse ugodnosti članstva v ICA, raven »Affiliate Member«, ki jih uveljavljajo neposredno
pri ICA. Vsa komunikacija članov poteka neposredno z ICA in v angleškem jeziku. EISEP članu jamči plačilo članarine za raven
»Affiliate Member« in posredovanje njegovih osebnih podatkov ICA, skladno s temi splošnimi pogoji, ni pa odgovoren za pravilno in
pravočasno izpolnitev obveznosti ICA do njenih članov.
ICT (International Compliance Training Ltd.) je zasebna, mednarodno uveljavljena organizacija, registrirana v Angliji, s sedežem v
Londonu. ICT izvaja izobraževanja, ki vodijo do certifikatov o strokovni usposobljenosti na področju skladnosti poslovanja, ki jih
podeljuje ICA, v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, the University of Manchester. Vse o ICT je dostopno na spletni
strani www.int-comp.com.
EISEP je lokalni izvajalec ICT izobraževanj za certifikate, ki jih ICA podeljuje v sodelovanju z Alliance Manchester Business School,
University of Manchester. Predavatelji in predmetnik izobraževanja so zagotovljeni s strani ICT. Izobraževanje se izvede pod
pogojem, da se prijavi vsaj 10 udeležencev. Izobraževanje poteka v Sloveniji, v angleškem jeziku. Člani Strokovne skupnosti EISEP oz.
njihovi strokovnjaki so upravičeni do izobraževanja pod ugodnejšimi pogoji, ki izhajajo iz vsakokrat veljavnega cenika. Lokalno
izobraževanje za certifikat razpiše EISEP. Strokovnjaki se na podlagi razpisa prijavijo neposredno ICT, neposredno ICT plačajo
stroške izobraževanja in neposredno z ICT tudi uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izobraževanjem.
Vse podrobnosti v zvezi z morebitno nadgradnjo članstva v ICA in/ali ostalimi izobraževanji ter certifikati, ki jih posamezni
strokovnjak opravi ali pridobi neposredno pri ICT in/ali ICA, ter vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem, strokovnjaki
urejajo samostojno z ICT in/ali ICA, do EISEP pa iz tega naslova ne morejo uveljavljati nobenih zahtevkov.
Kategorije članstva in cenik:

Korporativno članstvo – Korp.

Cena (v EUR)

Število vključenih strokovnjakov

nad 700 zaposlenih

1.510

4

od teh 1 do 4 v ICA Affiliate, po izbiri člana

med 100 in 700 zaposlenih

1.165

3

od teh 1 do 3 v ICA Affiliate, po izbiri člana

manj kot 100 zaposlenih

835

2

od teh 1 do 2 v ICA Affiliate, po izbiri člana

neprofitne organizacije - NO

385

2

od teh 1 do 2 v ICA Affiliate, po izbiri člana

Individualno članstvo – Ind.

275

1

1 v ICA Affiliate

Članski paketi, veljavni od 1.1.2018 do 31.12.2018:
Korp.
X

Ind.
X

NO
X

15% popust v programu ICA izobraževanja za certifikat
Advanced Certificate in Business Compliance

X

X

X

2-krat Krog zaupanja

X

X

X

3-krat Skladni zajtrk

X

X

X

Obisk skladnih zajtrkov strokovne skupnosti v Zagrebu in
Beogradu

X

X

X

20 % popust pri plačljivih dogodkih EISEP*

X

X

X

20% popust za interna izobraževanja, narejena po meri
naročnika– na povpraševanje člana
Koda za zaprti del spletne strani – za člane (arhiv strokovnih
člankov, intervjuji…) – z dnem, ko bo na voljo
Paket orodij: Predloge Politike o skladnosti po ISO 19600,
Kodeksa ravnanja in Kriznega načrta
Dostop do strokovnjakov, povezanih z EISEP glede konkretnih
izzivov oziroma tem pri upravljanju sistema skladnosti, z
usmeritvijo na ustrezne vire, prakse ali povezovanje z drugimi
strokovnjaki – na povpraševanje člana
4x letno priprava splošnega compliance novičnika za uporabo
pri internem komuniciranju zaposlenim (s popolnim
prenosom avtorskih pravic EISEP na člana)
Redna obvestila članom o pomembnih in aktualnih temah z
relevantnih strokovnih področij (e-obvestila Skladnost in
Etika)
Rezultati compliance benchmark raziskav – ko bodo na voljo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objava logotipa člana na spletni strani EISEP

X

Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega
članstva**

X

Članstvo v ICA (raven: Affiliate)

X
X
X

X

* Za plačljive EISEP dogodke lahko v okviru korporativnega članstva izkoristi 20% članski popust vsak zaposleni pri članu, kot tudi
zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).
** V kolikor je večja družba v skupini korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali
izven) za svoje strokovnjake koristijo ugodnosti članstva v okviru kvote števila posameznikov včlanjene družbe. Ti strokovnjaki
postanejo tudi člani ICA, kar znotraj leta ni prenosljivo. Lahko pa članske koristi v strokovni skupnosti EISEP namesto imenovanega
strokovnjaka izkoristi drug zaposleni pri članu oziroma pri manjši družbi iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).
Nekatere vsebine članskega paketa bodo na voljo šele sčasoma, nekatere pa so odvisne od povpraševanja članov. Če v času trajanja
članstva te vsebine s strani člana ne bodo izkoriščene, to ne vpliva na ceno članskega paketa.
Če član ugodnosti oz. vsebin, ki so na voljo, iz kateregakoli razloga ne izkoristi, to ne vpliva na ceno članskega paketa.
EISEP si tudi pridržuje pravico do sprememb vsebin članskega paketa, če le-te nastanejo zaradi okoliščin, ki jih kljub vestnemu in
skrbnemu načrtovanju ni bilo mogoče predvideti vnaprej (npr. nenadna bolezen ali druga zadržanost predavatelja, premajhno število
prijav itd.). Takšne spremembe ravno tako ne vplivajo na ceno članskega paketa.
Če se član oz. strokovnjak od plačljivega dogodka iz kateregakoli razloga odjavi v roku do 48 ur pred dogodkom, se mu morebitni
vnaprej plačani znesek kotizacije vrne, EISEP pa lahko zadrži 10% zneska zaradi administrativne obdelave. Če se član dogodka iz
kateregakoli razloga ne udeleži in svoje odsotnosti tudi ne odjavi v roku do 48 ur pred dogodkom, EISEP lahko zadrži celotni znesek
morebitnega predplačila. V primerih naknadno onemogočene ali otežene udeležbe je vselej možna tudi zamenjava udeleženca.
Ostali pogoji članstva
Pričetek članstva
Člani vse ugodnosti članstva lahko pričnejo uresničevati z dnem plačila članarine. Rok plačila je 8 dni od izdaje predračuna oz. računa
za zasebni sektor in 30 dni od izdaje predračuna oz. računa za proračunske uporabnike. Za individualne člane članarino lahko
poravna podjetje oz. organizacija, kjer so zaposleni.

Sprememba strokovnjaka
Korporativni člani morajo ob vstopu v članstvo EISEP posredovati osebne podatke strokovnjakov, ki bodo koristili ugodnosti članstva
(ime, priimek, delovno mesto in e-mail). V času trajanja članstva lahko iz kateregakoli razloga spremenijo posameznega ali več
strokovnjakov, o čemer morajo EISEP obvestiti in mu sporočiti njihove osebne podatke. Nov strokovnjak lahko od vstopa dalje koristi
preostale ugodnosti korporativnega članstva, razen članstva v ICA, ki je neprenosljivo.
Trajanje članstva
Ugodnosti članstva se pridobijo z dnem plačila članarine in trajajo do 31. decembra istega leta. Za pristop po 31. 3. do 1. 6. se plača
2/3 letne članarine, za pristop po 1. 6. do 15. 10. se plača ½ letne članarine in za pristop po 15. 10. se plača 1/3 letne članarine.
Stalni profesionalni razvoj
Vsak član sprejema profesionalno zavezo na podlagi priporočila EISEP in ICA, da opravi vsaj 10 ur primernega izobraževanja ali
usposabljanja na leto, s področja skladnosti in etike. EICE priznava in spodbuja dva različna tipa razvoja – »tehničnega« in
»netehničnega«, pri čemer naj bo delež »tehničnega razvoja« v 10 urah vsaj dvotretjinski. Tehnični razvoj se nanaša na del učenja,
povezanega z vašim strokovnim področjem, kot je: pranje denarja, regulatorna skladnost, sistem upravljanja skladnosti, protikorupcija, osebni podatki itd. Ti vam pomagajo vzdrževati ali razvijati znanje in spretnosti, ki so bistvenega pomena za izvedbo
tehničnih (praktičnih) funkcionalnih vidikov vaše trenutne ali zaželene poklicne vloge in lahko vključuje različna strokovna
izobraževanja, konference, spletno učenje, pisanje člankov, poročil itd. Netehnični razvoj pa se nanaša na razvoj mehkih veščin, ki so
pomembne pri reševanju izzivov pri opravljanju poklica strokovnjaka ali pooblaščenca za skladnost ter se lahko uporabljajo tudi v
drugih strokah in dejavnostih, npr. upravljanje, vodenje, strategija, komunikacija, reševanje konfliktov, nastopanje oziroma
predavanja ipd.
Pravila ravnanja
Člani si morajo prizadevati k ohranjanju najvišje ravni integritete in strokovnosti, kar dokazuje vrsta vedenj, ki vključujejo (vendar
niso omejene na) naslednje:
Presoja
Strokovnjaki naj ...
1. odkrijejo in pretehtajo "duh" in namen zakonske ureditve ter pretehtajo njene posledice z vidika vseh ključnih deležnikov.
Izogibajo naj se prekomerni poenostavitvi, ki zmanjšuje vrednost in pomen skladnosti,
2. zaščitijo in zagotovijo svojo neodvisnost ter opozorijo višje vodstvo ali regulatorje, če je ogrožena. Zavedati se morajo, da celovitost
in uspešnost skladnosti ter profesionalna integriteta temeljijo na neodvisnosti misli in presoje, še zlasti ko je ta lahko pod pritiskom
komercialnih ciljev, nad ali celo v nasprotju s cilji skladnosti in etike,
3. sprejemajo težke odločitve. To zahteva izvajanje zrele presoje pri usklajevanju konkurenčnih si prednostnih nalog in navzkrižij
interesov, tolmačenju "sivih" področij, premišljeno tehtanje in odločanje ter nato ukrepanje z ustrezno stopnjo občutljivosti.
Vedenje
Strokovnjaki naj ...
4. bodo proaktivni pri oblikovanju pozitivne kulture v svojem podjetju, ki razume, spoštuje in je zavezana regulativnim ciljem, etičnim
vrednotam in rezultatom ter spodbuja interno prijavljanje in reševanje nepravilnosti. Nameren spregled večje ali sistematične
nezakonitosti ali celo sodelovanje pri tem je nesprejemljivo,
5. imajo v podjetju edinstven in pomemben položaj, s sprejemanjem odgovornosti do podjetja in ustreznih regulativnih organov ter
naj bodo jasni in odkriti glede svojih pristojnosti, odgovornosti ter glede omejitev le-teh,
6. bodo sposobni naslavljati občutljive teme in postavljati zahtevna vprašanja. Prispevati morajo h konstruktivnemu reševanju
izzivov na vseh ravneh v organizaciji,
7. ostanejo zavezani k odprtemu, jasnemu, točnemu, pravočasnemu in dostopnemu internemu poročanju ter poročanju regulatorjem.
Poročanje z namernim zavajanjem regulatorja ali drugega prejemnika poročila, ki ga je pripravil strokovnjak za skladnost je
nesprejemljivo.
Razvoj
Strokovnjaki naj…
8. stremijo k odprtim odnosom s kolegi, ki ponujajo visoko kakovostne nasvete in smernice, vendar morajo pri tem tudi razumeti, kdo
je odgovoren za katero tveganje,
9. opravljajo vlogo, ki vključuje: redne informativne sestanke, redno interno komuniciranje in izobraževanje s področja skladnosti in
etike, dajanje iniciative, usposabljanje, poznavanje širšega okolja in načrtovanje skladnosti. Zato naj zagotovijo, da imajo neposreden
dostop do upravnega odbora (ali njegovega ekvivalenta) preko poročanja ali drugače, in da je njihov glas slišan. Sodelujejo naj pri
izobraževanju in profesionalnemu razvoju vseh sodelavcev,
10. razvijajo svojo lastno usposobljenost z ustreznimi kvalifikacijami in stalno strokovnim razvojem ter ravnajo v skladu s tem.
Posledice nespoštovanja pravil ravnanja
V primeru, da bi EISEP-u postalo znano, da je utegnilo priti do kršitve pravil ali načel ravnanja vsebovanih v teh pogojih, lahko v zvezi
s tem preuči dodatne razpoložljive informacije. Pri tem se pogovori tudi z zadevnim članom, da mu ponudi možnost vsestranske
razjasnitve. Presoja v posamezni zadevi ima - sicer le v skrajnih primerih - lahko za rezultat tudi odločitev EISEP o izključitvi
posameznega člana.
Varovanje osebnih podatkov
EISEP zbira in obdeluje osebne podatke o svojih članih, zato smo dolžni varovati te podatke. Zbiramo samo informacije, ki so
potrebne za namene članstva ter marketinške dejavnosti EISEP, ICA in ICT. Podatke varujemo, zagotavljamo, da so relevantni in
ažurni, in z njimi upravljamo samo toliko časa, kolikor služijo svojemu namenu; ravno tako omogočamo, da se član na zahtevo o vsem
tem seznani.
EISEP ne sme nikomur razkriti nobenih vaših osebnih podatkov, razen če imamo vaše izrecno dovoljenje ali v posebnih okoliščinah,
npr. če tako zahteva zakon ali z namenom zagotavljanja vaših članskih pravic in koristi. Nekatere storitve nudimo skupaj z ICA in ICT.
Da bi vam storitve lahko zagotovili, moramo vaše osebne podatke: ime in priimek, e-naslov ter naziv podjetja, deliti z ICA in ICT. Ti

dve organizaciji bosta vaše osebne podatke obdelovali z namenom zagotavljanja vaših članskih koristi v globalni strokovni skupnosti
ICA ter za predstavitev druge ponudbe ICA ter ICT (s področja certificiranja in izobraževanja). Zbrane informacije bodo prikazane v
imeniku članov EISEP in ICA. EICE lahko na svoji spletni strani objavi seznam podjetij, ki so njegovi korporativni člani in seznam
podjetij, od koder prihajajo njegovi individualni člani.
EISEP lahko fotografira ali snema svoje javne dogodke, kar lahko vključuje tudi podobe posameznih udeleženih oseb. Posnetke bomo
uporabljali zgolj za promocijo inštituta in/ali svojih prihodnjih aktivnosti; ob njih ne objavljamo drugih osebnih podatkov, razen
kolikor gre za predavatelje ali goste ali osebe, ki so za to podale izrecno soglasje.
V primeru, da imate v zvezi z osebnimi podatki kakršnokoli vprašanje ali zahtevo, nas prosimo kontaktirajte po e-pošti na naslov:
info@eisep.si.
Reševanje sporov
Za spore, ki utegnejo nastati iz naslova članstva, se EISEP in član dogovorita za uporabo prava Republike Slovenije in pristojnost
sodišča po sedežu EISEP. V primeru razlik med slovenskim in angleškim tekstom prevlada slovenski tekst.
Veljavnost in spreminjanje splošnih pogojev
Ti splošni pogoji veljajo od 27.02.2018 dalje. Spremenijo se lahko tako, da se sprejme novo prečiščeno besedilo, ki se objavi na spletni
strani.

Ljubljana, 27.02.2018

Zgodovina dokumenta:
-

3.1.2018: objavljena osnovna verzija
27.02.2018: objavljena prva spremenjena verzija_popravek v delu besedila »Posledice nespoštovanja pravil ravnanja«.

