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poslovati. S takšnim pristopom je bila zapravljena ugodna ponudba kitajskega 

državnega podjetja Sinofarm in ponudba kitajskega trgovca Alibaba. 

100-odstotni avansi so »v teh razmerah« na trgu žal postali dejstvo, le da teh ne 

plačuje država, ampak jih morajo po tem sistemu pač plačevati posredniki. 

Večje tveganje posrednikov pa se pozna tudi pri višini njihovih marž. So se pa 

za nezanesljive izkazali predvsem nekateri posredniki – in ne proizvajalci, saj so 

nekatere milijonske pošiljke enostavno »izginile«. 

3. Izjeme avansov 

Po ministrovih besedah torej »zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil, 

saj so tovrstne transakcije za Slovenijo preveč tvegane«, vendar podatki kažejo, 

da je Zavod nekaterim dobaviteljem, s katerimi je sklenil pogodbe o dobavi, 

plačal avanse, tudi v višini 100 odstotkov, čeprav je minister Počivalšek ves čas 

zagotavljal, da avansov ni in jih ne bo, ampak bo blago plačano šele po 

povzetju. 

Zakaj torej obstajajo dobavitelji,  ki so dobili 100-odstotni avans? Očitno izjeme 

so, kar je minister (24 ur, 10. april 2020) pojasnili z besedami, da »izjema so 

ventilatorji, kjer so bila izvedena predplačila, saj gre za nabavo kompleksnejše 

narave«. 

 

4. Avansi – »poleg izjem še izjeme« 

Edina izjema naj bi bila torej dobava ventilatorjev. Pojasnilo, da zaradi 

kompleksnosti drugače ne gre in da se le pri teh pogodbah plačuje avanse, ne 

drži, saj je denimo vsaj podjetje Dobnik Trade dobilo nakazan denar, še preden 

so bile maske dobavljene. Država je torej kljub vsemu nekaterim posrednikom 

plačala vnaprej. Dejstvo je, da pogodba z Dobnik Trade ne vsebuje dobave 

ventilatorjev. Gre namreč za milijon kosov trislojnih mask, ki še niso bile 

dobavljene, ko je Zavod podjetju že vnaprej (20. marca) nakazal 597.800 evrov. 

 

Da so se predplačila vendarle plačevala ter celo, da so merila bila zelo različna, 

je s svojo izjavo v oddaji Svet na Kanalu A 24. aprila 2020 potrdil tudi obrambni 

minister Tonin. Na vprašanje o dvojnih merilih, ko imamo dve podjetji, eno – 

domače – predplačilo dobi takoj, drugo – mednarodno, ki ga vsi poznamo – pa 

ne, je odgovoril: »To je vsekakor nedopustno odstopanje in tisti, ki so odgovorni 

za to, da se je to zgodilo, bodo morali seveda odgovarjati.« 

 

Predlagatelji ministru Počivalšku očitamo opuščanje dolžnega nadzora in 

zavajanje (z vrsto zavajajočih izjav) pri dobavi zaščitne in druge medicinske 

opreme. Predstavljene zavajajoče izjave ministra so sramotne in do državljanov 

podcenjujoče. Minister Počivalšek s takšnimi zavajajočimi in nasprotujočimi si 

izjavami državljanom morda celo sporoča, da mu je bolj kot za reševanje 

razmer mar za dobičke (izbrancev).  

 


