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diplomatskih stikov na državni ravni mogoče varno izpeljati tovrstne neposredne 

nakupe od resnih kitajskih proizvajalcev. 

Po poročanju Večernjega lista se je hrvaška vlada za dobavo s Kitajske 

dogovorila na ravni obeh premierjev, ker so s tem dosegli dobro ceno in dobili 

kvalitetno blago ter se »izognili čudnim posrednikom in modernim piratom.« 

Poleg tega je vsa zaščitna oprema, ki je prispela na Hrvaško, opremljena 

s potrebnimi certifikati. 

 

**** 

 

V nasprotju s tem smo slovenski državljani poslušali besede ministra 

Počivalška, ko je zatrjeval, da nam neposredne nakupe zaščitne opreme 

preprečuje naša zakonodaja. V tem primeru je možno alternativno sklepati 

samo dvoje: ali minister Počivalšek, kljub tretjemu zaporednemu mandatu, ne 

pozna zakonodaje, ki se nanaša na njegov resor, in je tako izrazito strokovno 

nekompetenten, ali pa je šlo za namerno zavajanje javnosti in medijev, za 

katerim se skrivajo osebni (tudi finančni) interesi. Če te stotine milijonov, 

namenjene nakupu opreme, niso bile načrtovane oziroma porabljene učinkovito 

in strokovno ustrezno, bodo oškodovane tako javne finance kot tudi zdravje in 

posledično življenja ljudi. Nobena kriza ne sme biti izgovor za nestrokovno, 

nepravilno in nevestno delo nosilcev javnih funkcij ali celo za ravnanja, ki imajo 

znake kaznivega dejanja in lahko oškodujejo javne finance ter druge dobrine, ki 

jih posamezna družba razume kot temeljne vrednote.  

 

Po oceni vlagateljev interpelacije o delu in odgovornosti ministra za gospodarski 

razvoj in tehnologijo je minister Zdravko Počivalšek zaradi svojih ravnanj in 

opustitev dolžnih ravnanj politično odgovoren za netransparentno finančno 

okoriščanje posameznikov oziroma podjetij, ki so povezana s posli za nakup 

zaščitne in druge opreme, ter s tem za negospodarno in nesmotrno porabo 

državnih finančnih sredstev. Zaradi njegovega laganja in zavajanja javnosti in 

medijev pa se je izgubilo tudi zaupanje v njegovo integriteto in delo. Minister je 

zaradi zgoraj opisanih namernih ravnanj oziroma opustitve dolžnih ravnanj 

individualno subjektivno in objektivno odgovoren za škodljive posledice, ki bodo 

nastale v povezavi z večmilijonskim poslom z zaščitno opremo.  

 

 

 

Na podlagi naštetih in utemeljenih razlogov vlagatelji interpelacije o delu 

in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka 

Počivalška menimo, da ta ni primeren za opravljanje funkcije ministra, 

zato predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da ga razreši s 

funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

 


