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Točka 3 

Poročilo o delu častnega razsodišča med občnima zboroma 2014 in 2015 

Poročilo predsednika častnega razsodišča Vojka Čoka 

 

Vsebina in način dela častnega razsodišča  

Častno razsodišče Združenja Manager (ČR) v sestavi Vojko Čok (predsednik), Divna Brkić Hendrickx, Jurij 

Giacomelli, Violeta Bulc (do oktobra 2014) in Tomaž Orešič (do februarja 2015) je imelo v obdobju med zadnjima 

občnima zboroma, med 2. aprilom 2014 in 10. marcem 2015, tri redne seje, na katerih so člani ČR razpravljali o 

konkretnih ravnanjih vidnejših članov ZM, o splošnem ugledu managerjev in posledično Združenja Manager. ČR 

ocenjuje, da se ugled Združenja Manager kot stanovske organizacije krepi, da pa ugled managerskega poklica še 

vedno obremenjujejo predvsem pretekla ravnanja posameznikov.  

 

ČR je poglobljeno obravnavalo ravnanja šestih članov. Končne odločitve je ČR izdalo v dveh primerih, kar je 

podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, obravnavane pa so bile tudi:  

- pobuda za presojo v obliki pritožbe nekdanjega sodelavca nad ravnanjem člana Združenja Manager v 

poslovnem razmerju. ČR je ocenilo, da ni pravi naslov za odločanje v poslovnih razmerjih med dvema 

partnerjema. V tem primeru je že v teku sodni spor; 

- prošnja za posredovanje dokumentacije, ki jo je ČR pridobilo tekom presoje primera Boštjana Petermana 

v letu 2012. V obravnavanem primeru je ČR ugotovilo, da je takratni član ZM s ponarejanjem listin 

zavajal poslovne partnerje. ČR je ugodilo prošnji za posredovanje pridobljene dokumentacije podjetju, 

za potrebe pravnega postopka zoper izključnega člana; 

- informacije o morebitnih kaznivih dejanjih dveh članov, ki jih je ČR zaznalo preko medijskih objav. ČR 

zaradi premalo konkretnih informacij uradnega postopka še ni začelo bo pa oba primera spremljalo in se 

v skladu z novimi informacijami ustrezno odzvalo.  

 

 

Sklepi častnega razsodišča  

ČR je tako na svojih rednih in korespondenčnih sejah v obdobju med obema občnima zboroma presojalo 

predvsem o dveh konkretnih primerih usklajenosti  ravnanja člana Združenja Manager s Kodeksom etike.  

 

- Na podlagi samoprijave je ČR presojalo ravnanja člana Tomaža Berginca, ki je bil pravnomočno obsojen 

na pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v letu 2004. Preko skrbno pretehtanih javno 

dostopnih informacijah in pogovorom s Tomažem Bergincem, je ČR upoštevalo težo sodne obtožbe in 

nekaj olajševalnih okoliščin. Članu je bil izrečen opomin.  

 

- V primeru Sonje Gole je ČR presojalo njena ravnanja, povezana z vodstvom družbe ACH, že v poročilu 

ČR za obdobje 2013 - 2014. ČR je pozorno spremljalo ta primer in ga pušča odprtega, zlasti v luči 

trenutnih aktualnih postopkov organov pregona, zoper nekdanje vodilne v ACH. 
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Člani častnega razsodišča  

Zaradi izvolitve na mesto evropske komisarke za promet v Evropski komisiji je Violeta Bulc oktobra 2014 

odstopila kot članica ČR; z mesta člana ČR je februarja 2015 odstopil tudi Tomaž Orešič, saj je prevzel vodilno 

funkcijo v tujini. ČR se v imenu Združenja Manager Violeti Bulc in Tomažu Orešiču zahvaljuje za njuno tvorno in 

angažirano delo. 

Celotna sestava častnega razsodišča šteje 5 članov. ČR se strinja s predlogom predsednika Združenja Manager, 

da postaneta nova člana ČR Melita Ferlež, bivša direktorica podjetja Henkel Slovenija in Igor Hafnar, direktor 

podjetja Iskra ISD.   

  

ČR se za sodelovanje in pomoč pri delu zahvaljuje tudi Sonji Šmuc in strokovni službi Združenja Manager. 

 

Vojko Čok, 

predsednik častnega razsodišča 

 

 

 

 


