Zavajanje:
Vsak
od
dveh
mercedesov je vlado stal
816.543 evrov, BMW pa vsak
192.499 evrov
Vlada je lani po tihem kupila dva precej draga blindirana
mercedesa, pa še dva nekaj cenejša terenska vozila BMW.
Časopis Finance, ki je nakup razkril, ocenjuje, da bi naj
mercedesa stala do 700.000 evrov. Podobne vsote navajajo drugi
mediji. Preverjanje pa pokaže, da je ocena poslovnega časopisa
najbrž precej prenizka. Vsak od mercedesov je namreč stal
816.543 evrov, vsak BMW pa 192.449 evrov. Kupili bi naj v
vladi dva terenska vozila BMW X5 in dva mercedesa S600. Vse
skupaj je stalo dobra dva milijona evrov za štiri avtomobile.
Iz proračuna ni mogoče razbrati, da bi bil denar za to. A to
je splošno značilnost zadnja leta, da parlament ne potrjuje
več transparentno izdatkov, poslanci ne vedo o čem odločajo,
ljudje pa iz proračuna tudi ne moremo ugotoviti, za kaj bo
potrošeno. Tudi pri milijonskih nakupih ne.

Že spet zaupno, koliko so plačali

Podatkov o tem, koliko je stalo in kaj točno so kupili, iz
notranjega ministrstva, vozili sta bili kupljeni za potrebe
policije, tudi danes ni mogoče dobiti. Nakup je bil izpeljan,
so mi povedali, po zaupnem postopku. Te trditve so, ko gre za
ceno in proračunski denar, precej smešne. Podobne skrivanju
cene kupovanje žičnate ograje prejšnje vlade Mira Cerarja.
Povrhu pa je podatke, tako se zdi, mogoče preprosto izbrskati.
Avtomobile Mercedes v Sloveniji prodaja podjetje Avtocommerce,
aplikacija Erar za spremljanje poti javnega denarja pa pokaže,
da je notranje ministrstvo plačalo dva precej visoka računa
novembra lani. Vsak je znašala 816.543 evrov. Toliko je torej
stal vsak od mercedesov. Takole je videti podatek:

Težko si je zamisliti, kaj drugega bi MNZ novembra lani kupil
za tako visoko ceno. Posel je v zgodovini nakupov MNZ pri
Avtocommmercu precej neobičajen. Takšnih nakupov po letu 2003,
kar so dostopni podatki, še ni bilo:

Hkrati so kupili še dva vozila BMW, kjer pa spet ni težko
ugotoviti, koliko so vlado stala. Avtomovile BMW prodaja ACcosmos, posli novembra in decembra lani pa so bili takšni:

MNZ je torej kupil še dva blindirana BMWja, vsak je stal, kot
lahko sklepamo iz Erarja, 192.498,92 evrov.

Uradno so iz policije nakupe medijem pojasnili tako:

"Lani je notranje ministrstvo za potrebe policije nabavilo 4

blindirana
vozila. Nakup je bil opravljen zaradi zamenjave dotrajanih
blindiranih
vozil.
Vozila so bila nabavljena v postopku zaupne narave,
podrobnosti nabave in
specifikacij vozil iz varnostno operativnih razlogov ne
razkrivamo, gre pa
za vozila, ki so sicer v običajni uporabi za potrebe varovanj
povsod po
drugih državah.
Vozila so bila nabavljena za potrebe varovanj dogodkov in
obiskov najvišjih
tujih državnih predstavnikov na obiskih v Sloveniji in za
varovanje oseb,
ki so visoko ogrožene in varovane na podlagi uredbe o
varovanju.
Med dogodke, pri katerih uporabljamo tovrstna vozila, so
obiski tujih
državnikov, predsednikov vlad, držav, kraljeve družine,
predstavnikov NATO
zveze ipd.
Eden takih dogodkov, kjer so bila nazadnje uporabljena, je
bilo srečanje
Tri morja.
Vozila imajo take specifikacije in lastnosti, da zagotavljajo
varnost
potnikom in omogočajo funkcionalno uporabo vozil.
Policija ima za potrebe varovanj sicer skupaj 8 takih vozil,
od letnika
2001 do letnika 2018.
Nabavljena vozila že uporablja center za varovanje in zaščito.
Vozniki morajo za vožnjo navedenih vozil imeti opravljen

vozniški izpit »c«
kategorije. Izpopolnjevanje za blindirana vozila zagotavlja
proizvajalec
vozila po pogodbi, ki je zaupne narave."

