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nivoju vlade je bil, da moramo poslovati samo s slovenskimi podjetji. To je 

pravilo, ki si ga ni izmislila ta vlada, ampak velja že ves čas za nabave zavoda 

za blagovne rezerve.«. V še bolj – milo rečeno – nenavadno luč pa njune izjave 

postavljajo besede ministra za obrambo Mateja Tonina, ki je 25. aprila 2020 v 

Odmevih na vprašanje voditelja, ali lahko pojasni, kdo je predlagal in sprejel 

odločitev o nabavi prek posrednikov oziroma ali je taka odločitev sploh bila 

sprejeta, odgovoril z besedami: »Jaz te odločitve ne poznam.« 

Zapisani izjavi sta več kot očitno nasprotujoči si. Medtem ko se je minister 

skliceval na neobstoječo zakonsko določbo, je državni sekretar govoril o 

dogovoru »na nivoju vlade«. Četudi je tak dogovor dejansko bil sklenjen, bi ga 

vlada – zavoljo transparentnosti, smotrnosti in čistosti postopkov – zlahka 

spremenila, saj gre za izključno politično odločitev. S tem bi Zavodu omogočila, 

da bi zaščitne maske in drugo medicinsko opremo lahko kupoval kjerkoli po 

svetu. Ker tega ni storila, pač pa so se njeni predstavniki »zagovarjali« vsak na 

svoj način, lahko sklepamo, da jim je poslovanje prek posrednikov – iz kakršnih 

koli razlogov – ustrezalo.    

Dejstva o zavajanju glede nabave zaščitne opreme in zakonodaji: 

1) Da ni nobene zakonske ovire, ki bi državnemu zavodu preprečevala nakupe 

neposredno iz tujine. 

2) Da Zavodu, ki sodi pod okrilje ministrstva za gospodarstvo in ministra 

Počivalška, zaščitnih mask in druge medicinske opreme ne bi bilo treba uvažati 

prek slovenskih posrednikov. 

3) Da predstavniki Zavoda in MGRT niso storili vsega, da bi zagotovili ustrezen 

nadzor nad dobavljeno oziroma kupljeno opremo (predvsem iz vidika količin, 

kakovosti oziroma ustreznosti in cen). 

Zavajanja ministra Zdravka Počivalška: 

 

1. Zakonodaja, ki ne obstaja (obrazložitev zgoraj) 

 

2. Avansov ni in ne bo 

»Zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil kitajskim ali drugim 

dobaviteljem, ki v večini primerov zahtevajo 100% avans, saj so tovrstne 

transakcije preveč tvegane. Ne bomo dovolili, da bi se na račun in na škodo 

slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali t. i. vojni 

dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek.« Tako je na 

novinarski konferenci vlade 8. aprila 2020 dejal gospodarski minister Počivalšek 

potem, ko se je izkazalo, da je gospodarsko ministrstvo zavajalo, da lahko po 

veljavni zakonodaji Slovenija zaščitno opremo kupi le prek slovenskih 

dobaviteljev in da neposredno s proizvajalci ali dobavitelji iz tujine ne more 


