
 13 

 

ministra Počivalška v posle, ki jih je vodil omenjeni Zavod. Prav tako je minister 

lagal, ko je medijem zatrjeval, da država nikomur ne izplačuje predplačil za 

dogovorjen posel v zvezi z zaščitnimi sredstvi.  

 

Nadalje lahko upravičeno sumimo, da je minister Počivalšek posredoval pri 

sklepanju posla tudi s podjetjem Konfekcija Marja, in sicer za dobavo 75.000 

kirurških mask Tip2 po ceni 70 centov. Lastnica podjetja je Marijana Plevnik, ki 

je v zakonski zvezi z bratrancem ministra Počivalška.  

 

Po besedah Ivana Galeta, zaposlenega na Zavodu, ki je v oddaji Tarča (RTV, 

23. april 2020) razkril številne pritiske na zaposlene na Zavodu, so se v zadnjih 

tednih pogosto vrstili klici raznih političnih predstavnikov, ki so želeli, da Zavod 

sklene posel z določenim podjetjem. Posredovali so, kot rečeno, minister za 

obrambo Tonin, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta Peterle, aktualni 

predsednik SLS M. Podobnik, v. d. generalnega direktorja policije Anton 

Travner, državna sekretarka v KPV Jelka Godec, z SDS povezani Borut Petek 

in drugi, ki so lobirali za sklenitev posameznega posla, pri katerem so več kot 

očitno imeli tudi sami interes. Kljub nejasni razdelitvi nalog, ustanavljanju 

delovnih skupin in prelaganju odgovornosti smo vseeno priča posameznim 

odkritjem, ki nedvomno potrjujejo vplivanje na sklepanje poslov v zvezi z 

nabavo zaščitne opreme. Iz javno dostopne dokumentacije in poročanja 

medijev je, kot že zapisano, razvidno, da so posle z maskami in drugo opremo 

dobila podjetja, za katera so posredovali politiki, med njimi minister Počivalšek 

(GenEplanet, Public Digital Infrastructure, Acron, Konfekcija Marja), podjetja, 

katerih predstavniki so v kazenskem postopku ali pa so davčni dolžniki (MD 

Global Logistics), podjetja, ki za svoje izdelke nimajo ustreznih certifikatov ali pa 

so imela pred večmilijonskimi posli v zvezi z zaščitno opremo zgolj nekaj 

tisočakov letnih prihodkov (Korez Sorting Group d. o. o., Zaščita Lukač d. o. o.).  

 

Zagotovo je imel ključno vlogo pri izbiri podjetij, ki so dobila posel za nakup 

zaščitne opreme, že omenjeni svetovalec Zavoda Terče, ki ga je angažiral sam 

minister Počivalšek. Navedbe ministra, da je Terče deloval »pro bono« nimajo 

nobene zveze z očitanimi nepravilnostmi, saj odplačnost njegovega dela ni 

bistvena. Bistveno pa je, da je Terče imel precej večjo vlogo pri izbiri podjetij, 

kot to želi priznati minister Počivalšek. V sredini aprila, po razkritju imena Mitja 

Terče, je minister zanj trdil, da »ni imel nobenih pooblastil za delo pri nabavi 

zaščitne opreme« in da je bil »samo pomoč pri koordinaciji«. Da to ne drži, so 

potrdila pričevanja Galeta in dokazi medijev, ki kažejo na to, da je Terče 

pritiskal na zaposlene na Zavodu, jim grozil z odpovedjo ali kako drugače želel 

doseči podpis in izvedbo posamezne pogodbe, ki mu je bila v interesu. Da bi 

dosegel svoje, je pri posameznem poslu uporabil tudi besede, da gre za zadevo 

oziroma ukaz »z vrha«. Pri vsem tem je prišel v spor s člani zgoraj omenjene 

medresorske delovne skupine, ki jo je vodil Jaklin in z ostalimi vpletenimi. 

Nemogoče je trditi, da o dogajanju pri sklepanju poslov ni bil obveščen tudi 

minister Počivalšek, saj je šlo za njegovega zaupnika, ki ga je verjetno angažiral 


