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CAsTNO RAZSODISCE
Zadeva:

Marko Feme - izjava za medije

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

Na podlagi predloga (prijave) predlagatelja z dne 18.07.2013 se je na seji dne 05.09.2013 sestal senat
castnega razsodiSce Zdruzen)a slovenske fotovoltaicne Industrije (v nadaljevanju: CR) v sestavi Primoz
Trucl, predsednik, dr. Marko Topic, clan In Adrijan Bradas, clan.
Seje so se udelezili predlagatelj, nasprotni udelezenec, ciani senata in Mate) Gustin, sekretar zdruzenja,
ki je vodil zapisnik zasedanja CR, ki je tudi priloga te razsodbe. CR je pred se)o preucilo sam predlog, na
seji pa poslusalo tudi utemeljitev predlagatelja in zagovor nasprotnega udelezenca ter glede na vse
navedeno sprejelo naslednjo razsodbo:

Marko Feme NI KRIV ocitanih

mu krsitey kodeksa

ZSFI

Obrazlofitev zavrnilne od1o~be:
Predlagatelj v svo}em predlogu nasprotnemu udelezencu ocita krsitev kodeksa ZSFI, zlastl nedopustna
ravnanja. opredeljena v drugi alineji tocke 5.4. Kodeksa (komuniciranje z javnostmi na podlagi uporabe
neresnicnih ali nepreverjenih podatkov in izrazoslovja, s katerimi se lahko vzbudi napacna predstava in
neupraviceno prinasa korist nekemu clanu ZSFI, drugega clana ZSFI pa spravlja v neugoden polozaj).
Nasprotni udelezenec bl naj ta nedopustna ravnanja zagresil s svojim komentarjem oz. izjavo, ki jo je na
podlagi novinarskega vprasanja dal v oddaji Odmevi na RTV Slovenija dne 17.07.2013. Izjava bi naj bila
po predlagateljevem mnen}u lazniva In nekorektna. Predlagatelj mem, da gre v izjavi za nepreverjene
podatke "nekega zdruzenja", katerega intereSI bi naj bili nezakoniti, zato ocenju]e, da je nasprotni
udelezenec ravnal neprofeslOnalno In z namenom zava}anja. CR si }e pndobilo in SI ogledalo omenjeno
sporno izjavo. Pridobilo si je tudi podatke 0 zdruzenju, 0 katerem je govora, ter pri svoji razsodbi
upostevalo kontekst celotne zgodbe (preiskava evropske komisije 0 dumpingu, ki na) bi ga izvajali
kitajski proizvajalcl soncnih modulov). CR je ugotovilo. da je v izjavi mag. Femca slo za povzetek
dokumenta zdruzenja AFASE (Alliance for Affordable Solar Energy); navedeni dokument je bil tudi
objavljen v Uradnem !istu EU. Zdruzenje AFASE, ki zdruzuje 70 podjetij s skupaj 70.000 zaposlenimi je
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zdruzenje, ki se bori proti uvedbi protidumpinskih postopkov EU, za katere 51 prizadeva nasprotno
zdruzenje - Pro Sun. CR ugotavlja. da sta obe zdruzenji legitimni predstavnici svojih (nasprotujocih)
interesov, saj jih je kot taka pripoznala tudi Evropska kOm1Sija (oz. EU), kl si je na podlagi zasliSanj
predstavnikov enega in druge zdruzenja prizadevala priti do realne slike v zvezi z lZVajanjem
morebitnega dumpinga kitajskih podjetij, kakor tudi do realne oeene posledie, ki bi nastale po uvedbl
zascitnih ukrepov zaradi dumpinga. Mag. Feme se je kot clan zdruzenja AFASE udelezil enega Izmed
taksnih sestankov v Bruslju in v zvezi 5 tern za medije podal izjavo, ki je bila povzetek zgoraj
omenjenega dokumenta. CR meni, da glede na dejstvo, da je 510 za kratko izjavo - odgovor na
novinarsko vprasanje in ne za poglobljen komentar 0 dogajanju v zvezi 5 postopki Evropske komisije
proti proizvajaleem kitajskih soncnih modulov, kakor tudi glede na dejstvo, da ni 510 za strokovno
oddajo, na podlagi katere bi si gledalci (lahko) ustvarili (napacno) mnenje 0 eelotni zadevi v zvezi 5
postopki, ki so potekali pred Evropsko komisijo, mag. Feme ni krsil Kodeksa ZSFI. Db tern je potrebno
upostevati tudi, da mag. Feme ni strokovnjak za razlago postopkov pred Evropsko komisije, kakor tudi
ne vesc strokovne anglescine, ki je bila uporabljena v predstavljenem dokumentu AFASE. Kot takSen za
namen kratke izjave, ki jo je podal, tudi ni bil dolzan preverjati navedb AFASE oz. (ne)resnicnosti le-teh
niti poskrbeti za lektoriran prevod dokumenta, ki ga je interpretiral. Zaradi vsega navedenega je
njegove odgovore na novinarsko vprasanje potrebno razumeti Ie kot odgovore udelezenea estanka v
Bruslju, saj se je Ie tega udelezil kot clan AFASE in ne kot predstavnik ZSFI, tako da bi eelo morebitni
pnstranski komentarji v korist ene od strani v sporu glede een kitajskih modulov oz. dumpinga, ki pa jih
CR v izjavi mag. Femea ni naslo, bili razumljivi, saj pri omenjenem sporu - kot pri vseh civilno pravdnih
zadevah - ne gre za iskanje objektivne resnicnosti, ampak za resevanje nasprotujocih stalisc dveh
zainteresiranih strani, v tern primeru zdruzenj Pro Sun in AFASE.
CR ob tej razsodbi podaja tudi priporoOlo Banom ZSFI, ki so hkrati tudi ciani drugih stanovskih in
interesnih zdruzenj (Pro Sun, AFASE ipd.), da naj ob nastopanju v javnosti in medijih jasno in natancno
navajaJo v cigavem imenu in interesu dajejo kaksno izjavo, komentar ali razlago, tako da si bodo
gledalci, poslusalci in bralei lahko lazje ustvarili svojo sliko 0 posameznem primeru ali eelotni zgodbl.
Primoz Trucl, predsedni~--?-dr. Marko Topic, clan
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Adrijan Bradas, clan
Ljubljana, dne 16. 09 2013
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