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Spoštovani,

nikakor se ne morem strinjati z vašimi zaključki, v katerih mi očitate kršitev integritete v zvezi s 
pogodbo, sklenjeno s podjetjem GenEplanet diagnostika d. o. o. za dobavo ventilatorjev v času 
izrednih razmer.

Kot je znano, je bil Zavod za blagovne rezerve (ZRSBR) s strani Vlade RS zadolžen za nabavo 
zaščitne opreme proti bolezni COVID-19. Naši komercialisti so prioritetno iskali tiste artikle, ki smo 
jih po dveh sklepih Vlade RS iz naših skladišč predali Upravi RS za zaščito in reševanje oziroma 
njihovi Civilni zaščiti, kot so bile maske različnih tipov, zaščitne rokavice, kombinezoni in 
dezinfekcijska sredstva.

Ker je bila velika potreba tudi po ventilatorjih oziroma respiratorjih, so njihovo izbiro koordinirali 
ter strokovno in cenovno, v sodelovanju z nekaterimi zdravniki, ocenili na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), saj na Zavodu nismo bili strokovno usposobljeni za 
takšne nabave.

Na podlagi navedenega na ZRSBR nismo imeli druge možnosti, kot slediti zahtevi za nabavo 
ventilatorjev, kot je to razvidno iz elektronskega sporočila z naslovom »Potrdilo naročila 
respiratorjev: NUJNO!!!«, ki smo ga na Zavod dobili dne 18. 3. 2020 od mag. Mateja Skočirja, 
vodje sektorja za internacionalizacijo na MGRT. V tem dopisu oziroma v tabeli je bilo navedeno, s 
kom in za kakšno ceno naj Zavod takoj izvede naročilo napisane količine respiratoijev. Eno od teh 
podjetij je bilo tudi GenEplanet diagnostika d. o. o., pri katerem je bilo v opombi tabele navedeno 
še, naj se jim nakaže 100 % avans.

Kljub temu, da je bil v pogodbi naveden avans v višini 100 %, bančna garancija pa samo 50 %, 
nismo želeli nakazati celotnega avansa brez ustrezne bančne garancije, kot so to želeli predstavniki 
GenEplanet d. o. o. Viljem Jamnik, vodja finančne službe, v kateri so urejali zavarovanja naših 
izplačil, je predlagal, naj za morebitno odločitev o plačilu celotnega avansa pridobimo odobritev 
ministra Zdravka Počivalška, saj je ZRSBR izvajalska institucija MGRT. To smo tudi storili. V 
pogovoru z ministrom Počivalškom, ki sta ga poslušala še Andreja Potočnik z MGRT in Ivan Gale z 
ZRSBR, je bilo z ministrove strani zahtevano, da naj nemudoma nakažemo 100 % avans, ker se 
mudi z naročilom, in da bomo v primeru, da respiratorjev ne dobimo, mi odgovarjali za morebitne 
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posledice! Rečeno je bilo, da bomo za zavarovanje avansa še isti dan od SID banke dobili potrebno 
bančno garancijo.

To dejstvo je razvidno iz elektronskega sporočila Ivana Galeta, vodje skupnih služb na ZRSBR, ki 
gaje dne 18. 3. 2020 poslal Viljemu Jamniku in v katerem navaja: »Vili, ravno (ob 14.25 uri) smo 
bili (Anton ZAKRAJŠEK, Ivan GALE in ga. Andreja POTOČNIK) na telefonski vezi z ministrom 
Počivalškom, ki je zagotovil, da bo izdana bančna garancija za izplačilo 100 % avansa družbi 
Geneplanet za dobavo 220 ventilatorjev za intenzivno terapijo. Naročil je, da se takoj izvede plačilo 
avansa. Vrednost posla je 8.000.08,00 EUR brez DDV. Garancijo bo predvidoma do 17. ur e danes 
izdala banka SID. Direktor ti je verjetno že naložil, da se nakazilo avansa izvede v višini celotnega 
navedenega zneska. Lep pozdrav, Ivan Gale, univ.dipl.prav. Vodja skupnih služb.«. Po tem 
pogovoru in elektronskemu sporočilu Ivana Galeta Viljemu Jamniku me ni nihče iz finančne službe 
opozoril, da bi bilo z izplačilom avansa karkoli spornega za ZRSBR. Na tem mestu želim še enkrat 
poudariti, da smo celotni avans izplačali izključno po tem, ko je to od nas zahteval minister Zdravko 
Počivalšek in ko je povedal, da ima SID banka že pripravljeno ustrezno garancijo.

Glede na pojasnjeno se nikakor ne strinjam z ugotovitvijo Komisije, da sem kršil integriteto in daje 
bilo dotično podjetje privilegirano. Naj poudarim še, da nisem poznal nikogar iz družbe GenEplanet 
diagnostika d.o.o, ne lastnika, ne direktorja, ne komercialista, in nisem imel nikakršnih namenov 
privilegirati določeno družbo. Konkretno zadevo smo izpeljali izključno na podlagi zahteve po 
NUJNI dobavi ventilatorjev, ki smo jo dobili s strani MGRT, kjer so vodili strokovni, količinski in 
cenovni izbor možnih dobaviteljev ventilatorjev. Ob tem pa še poudarjam, da je bila v vsaki 
pogodbi, tudi predmetni, ustrezno vnesena protikorupcijska klavzula, ki je nikoli nisem kršil.
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