---ZDRU~ENJESLOVENSKE
FOTOVOLTAICNE INDUSTRIJE - GIZ
CAsTNo RAZSOD'~E
Kidriceva ulica 25, 3000 Celje, Siovenija
T082802182;F082802183
, www.zsfLsi; E info@zsfLsi

CAsTNO RAZSODISCE
Zadeva:
Uro~Mere - potrjevanje in plafevanje

rarunov ZSFI

Predlagatelj:
Mag. Marko Feme, Plan net d.o.o.
Nasprotni udelezenee:
Dr. Uros Mere, Bisol Group

Na podlagi predloga (prijave) predlagatelja z dne 02.08.2013 se je na seji dne 05.09.2013 sestal senat
castnega razsodisee Zdruzenja slovenske fotovoltaicne industrije (v nadaljevanju: CR) v sestavi Primoz
True\, predsednik, dr. Marko Topic, clan in Adrijan Bradas, clan.
Se]e so se udelezili predlagatelj, nasprotm udelezenee, clam senata in Matej Gustin, sekretar zdruzenja,
ki je vodil zapisnik zasedanja CR, ki ]e tudi priloga te razsodbe. CR]e pred sejo preucilo sam predlog, na
seji pa poslusalo tudi utemeljitev predlagatelja in zagovor nasprotnega udelezenea ter glede na vse
navedeno sprejelo naslednjo razsodbo:

Uros Mere IE KRIY krSitve Pogodbe 0 ustanovityi
zato mu v skladu s 33. clenom poslovnika

ZSFI in pravil kodeksa
delu CR izreka ukor.

ZSFI.

0

Obrazlozitev razsodbe:

Predlagatelj v svojem predlogu nasprotnemu udelezeneu ocita krsitev 19. elena Pogodbe 0 ustanovitvl
ZSFI in (Ie nov 1.3. ter 4.1. kodeksa ZSFI. Te krsitve naj bi po mnenju predlagatelja nastale z izdajanjem
racunov, ki jih je ZSFI izstavila druzba Bisol Group d.o.o. in sieer za storitve, ki jih ZSFI ni niti naroeil niti
niso bile odobrene s strani UO ZSFI. Predlagatelj je svojemu predlogu prilozil sporne racune in sieer
raeuna; st. 11-360-000051 z dne 31.12.2011 za znesek 8.400,00 EUR (sporna predvsem prva postavka
v visini 2.000,00 EUR - provizija pri pogajanju za zagotovljene odkupne eene) in st. 12-360-000122 z
dne 30.11.2012 za znesek 2.400,00 EUR (izdelava spletnih strani v novem CMS-u), ki ju je izdalo
podjetje Bisol Group ter kasneje, med samim zaslisan]em na seji senata CR, se racun st. 150/2013 z dne
31.07.2013 za znesek 164,70 EUR, ki ga je izdala odvetniea Lidija Kobe. CR je po vpogledu v prilozene
racune In zaslisanju predlagatelja poslusalo se zagovor nasprotnega udelezenea, dr. Merea. Dr. Mere ]e v
svojem pisnem odgovoru na predlog predlagatelja pred sarno sejo CR napisa\, da CR ni upraviceno
razsojati v omenjeni zadevi, saj gre za zadevo, kl je po njegovem mnenju starejsa od 6 meseeev In Je
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torej v skladu z 38. Clenom Pravilnika 0 delu CR ZSFI, zastarala. lsto je ponovil na seji senata CR, kjer pa
je ne glede na navedeno, zagovarjal pravilnost izstavljenih racunov, kakor tudi vsa na tej osnovi
izvedena kasnejsa placila. Omenjeno je utemeljeval z dejstvom, da ima va ZSFI vselej moznost vpogleda
v vse pia cane racune (pa jih pred tern m nikoli izpostavilo kot problematicne), kakor tudi z izjemnimi
lastnimi zaslugami za dolocene uspehe ZSFI pn pogajanJih z dnavo, zaradi katerih so bili racum
pravilno izstavljeni in upraviceno placani. Zaradi vseh omenjenih navedb je CR najpreJ odlocalo, ali Je
sploh upraviceno razsojati v tern sporu. Ob tern je upostevalo Pravilnik 0 delu CR ZSFI, datume
izstavljenih racunov. datum predloga (prijave) predlagatelja (02.08.2013) in datum, ko je predlagatelj
izvedel za obstoj spornih racunov (14.03.2013). Na podlagi vsega navedenega je sklenilo, da obstaja
pravna podlaga za odlocanje 0 predmetni zadevi, saj od zaznane krsitve (14.03.2013) do same prijave
(02.08.2013) ni preteklo vee kot 6 meseeev. Taksno svojo odlocitev je oprlo tudi na dejstvo, da je zadnji
sporm racun bil izstavljen sele 31.07.2013, kjer pa 0 zastaranju zadeve, ne more biti govora. Nato Je CR
preucilo Pogodbo 0 ustanovitvi ZSFI (v nadaljevanju: Pogodba), ki jo lahko obravnavamo tudi kot
nekaksen statut ZSFI. v skladu s katerim ta posluje. Pri tern je dalo poseben poudarek preucitvi 30. elena
Pogodbe v povezavi z 19. clenom Pogodbe. 19. clen opredeljuje naloge in pooblastila Vpravnega odbora
ZSFI. 30. clen pa doloca, da je predsednik va ZSFI hkrati tudi direktor zdruzenja, ki odgovarja za
zakonitost poslovanja ZSFI ter predstavlja in zastopa ZSFI brez omejitev, vendar ravna v skladu z
odlocitvami Generalne skupscine in va ZSFI. CR je mnenja. da omenjena elena Pogodbe sieer
nedvoumno ne razmejujeta vseh nalog in pooblastil direktoqa in va, kljub temu pa je eksplicitna
navedba 0 preJemanju racunov s strani va ZSFI v 19. clE~nuin hkrati ekspliCltna nave dba, da mora
direktor ZSFI ravnati v skladu z odlocitvami Generalne skupscine in va ZSFI,jasna. To namree pomeni,
da mora direktor za svoJa ravnanja - se posebeJ tista, kl so kot del pristojnosti Vpravnega odbora
posebej navedena v 19. elenu Pogodbe (zaposluje in odpusca osebje Zdruzenja, doloci obseg dela
zaposlenih in visino njihovega dohodka, prejema vse raeune, ski epa najemne in podjemne pogodbe,
izvaja nakupe, prodajo in zamenjavo premozenja v skladu z deJovanjem Zdruzenja. sprejema darila in
zapuscine v skladu s pridobljemml zakonskiml upravieenJI. izvaja pogajanJa in spreJema odlocitve.
povezane z aktivnostml in premozenJem Zdruzenja) - pridobiti njegovo soglasje ali soglasje Generalne
skupseine. To soglasje bi lahko bilo v obJiki operativnih navodil, poslovnika 0 delu va. generalnih
pooblastil direktorju ali kaksnega drugega podobnega dokumenta, ki bl direktorju omogocil operativno
Izvajanje nalog v korist ZSFI. Ce oz. ker taksnega dokumenta m (bilo) na voljo, bi ga direktor moral
predlagati ali zahtevati, kar sploh ne bi bilo tezko, saj je ta ze po sami funkClji hkrati tudi predsednik va
ZSFI. Doloeeno dodatno tezo krsitvi daje dejstvo, da gre pri spornih raeunih za raeune, ki jih je dr. Mere
najprej podpisal kot izdaJatelj oz. kot direktor Bisol Groupa, zatem pa se kot placnik v vlogl direktorja
ZSFI, ne da bi navedene raeune kdorkoli pogJedal, odobril ali se z njimi strmJal, eeprav je v Pogodbl 0
ustanovitvl va ZSFI za to posebej zadolzen in pooblascen. Dejstvo, da elanom va ZSFI nihee ni
prepreceval vpogleda v pia cane racune oz. bi pregled le-teh lahko sam I zahtevali oz. naredilI, v nicemer
ne spremeni ali olajsuje ocitanih krsitev. Glede na deJstvo, da dr. Mere va ZSFI ni predlagal niti od njega
zahteval, da sprejme ustrezen akt, v skladu s kate rim bi kot direktor ZSFI lahko deloval in je 0
placevanju raeunov, tudi tistih. ki jih je sam podpisal kot izdajatelj v vlogi direktorja Bisola, odlocal brez
soglasja va ZSFI (kar je potrjeno vsaJ za dva od navedenih treh spornih raeunov), je stem krsil tudi
kodeks ZSFI v zadnjem odstavku toeke 1.3., ki govori 0 spostovanju "pravil dobrih poslovnih obieajev in
postenih poslovnih praks tako pn poslovanju s strankami kot tudi pri medsebojnem poslovanju" in
toeki 4.1., ki govori 0 nujnosti upostevanja "dobrih poslovnih obicaJev in poslovne morale, ki bodo v
prid vsej fotovoltaicni dejavnosti, njenemu razvoju in ugledu". Ob tern CR poudarja. da stem izrekom
ukora dr. Mereu, nJegove zasluge za ustanovitev in uspesno delovanje ZSFI niso zmanjsane. kakor tudi
ne dosezki, ki jih je pod njegovim vodstvom imelo ZSFl v vseh letih delovanJa od ustanovitve naprej.
Vendar te zasluge in vso opravljeno delo dr. Merea, ki mu ga tudi CR ne odreka, ne moreJo biti kritje ali
opravicilo za posamezna napacna ravnanja dr. Merea v vlogi direktorja ZSFI, ki so bila na podlagi te
razsodbe objektivno ugotovljena in potrjena. CR taksna ravnanja smatra kot neprimerna ter nedostojna
in kot takSna ne pristojijo direktorju ZSFI. CR se je odlocilo za najmiJejsi ukrep od vseh predvidenih v
Pravilniku 0 delu CR ZSFI, ker meni, da bo ta zadostovaL da bo dr. Mere v najkrajsem moznem casu v
vlogi predsednika va ZSFI in direktorja ZSFI poskrbel za uveljavitev drugacne poslovne prakse. CR
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poudarja tudi, da je dejanja Urosa Merca obravnavalo
z eticnega in ne lZ pravnega vidika vezanega na
ZGD, kar pomeni, da CR nl obravnavalo
odgovornosti
Urosa Merca kot zakonitega zastopnika zdruzenja.

CR ob tej razsodbi hkrati podaja tudi priporoOlo UO ZSFI, da cim prej sprejme
oz. ustrezen

pravni

akt, v skladu

ZSFI in ki ga bo potrdila

s katerim

prva naslednja

se bodo razmejile

Generalna

skupscina

pristojnosti

Poslovnik

0

delu UO ZSFI

med UO ZSFI in direktorjem

ZSFI.

Primoz True!' predsedni~
dr. Marko Topic, clan

h '~l~

Adrijan Bradal. elan)~_
Ljubljana,

dne 16. 09 2013
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