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Zavodom in MGRT kot tudi s kabinetom predsednika vlade Janeza Janše. 

Poleg tega bi država lahko neposredni stik s kitajsko tovarno navezala prek 

veleposlaništva v Pekingu. Njeni predstavniki bi lahko že tam preverili kakovost 

opreme, s čimer bi Slovenija tudi s fizično navzočnostjo poskrbela za 

zanesljivost posla (kot je to npr. storila Hrvaška). Je torej pri nas nekaterim 

posameznikom v interesu podpisovanje pogodb z dvomljivimi dobavitelji 

zaščitne opreme ter s tem omogočanje dodatnega zaslužka v obliki provizij?  

 

Konkretno: na slovenskem veleposlaništvu na Kitajskem so že marca pridobili 

nekatere ponudbe kitajskih državnih in zasebnih podjetij. Med njimi je bila tudi 

ponudba kitajskega podjetja Sinofram, ki ima ogromne proizvodne in dobavne 

kapacitete. 

Takšnega neposrednega nakupa zaščitne opreme torej ni bilo, ker po besedah 

ministra Počivalška (Dnevnik, 2. april 2020) Zavod sme sklepati pogodbe le s 

slovenskimi dobavitelji in posredniki…. "Republika Slovenija oziroma Zavod za 

blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, 

saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč 

je stvar veljavne zakonodaje. Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi 

stoodstotno predplačilo, česar pa se Zavod ne poslužuje, zaradi možnosti 

zlorab in nezanesljivih dobav".  

Takšna pojasnila MGRT odpirajo več vprašanj. Bistveno morda je, zakaj se 

minister za gospodarstvo Počivalšek pri poslih z zaščitno opremo sklicuje na 

zakonodajo, ki ne obstaja. Morda zato, ker želi vanje na vsak način vključiti 

izbrane slovenske posrednike?  

Kot zapisano, zakonska omejitev, ki bi Zavodu preprečevala neposredne 

dogovore s kitajskimi podjetji, ne obstaja. To je večkrat potrdil tudi predsednik 

Računskega sodišča RS Tomaž Vesel. Tako je v oddaji 24ur zvečer (8. April 

2020) na vprašanje, ali država res ne more sama, kupovati mask, torej brez 

posrednikov, dejal: »Odgovor je preprosto ne.« Na portalu 24ur.com (9. april 

2020) pa smo med drugim lahko prebrali njegovo mnenje, da bi država opremo 

vendarle lahko neposredno uvažala: "To stališče, ki smo ga zasledili v zadnjih 

dneh, ne drži, tako na evropski ravni kot na ravni slovenskih predpisov, takšne 

neposredne omejitve ni.« 

Najprej k zakonski ureditvi. Delo in poslovanje Zavoda ureja Zakon o blagovnih 

rezervah1. Ta določa, da mora Zavod pri nakupu in prodaji blaga uporabljati 

določbe predpisov, ki urejajo oddajo javnih naročil. V Sloveniji javno naročanje 

                                                
1 Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4179
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3289

