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z določenim namenom. Upravičeno lahko sumimo, da je minister Počivalšek 

Terčeta pooblastil za nadzor nad sklepanjem in izvedbo poslov v zvezi z 

nabavo zaščitne opreme zato, da sam ni bil neposredno vpleten v sporne 

nabave, hkrati pa je imel nad dogajanjem ustrezen pregled.  

 

Nenazadnje ni nepomembno niti dejstvo, da je Zakrajška, ki ga je vlada 

razrešila z mesta direktorja Zavoda, nadomestil Tomi Rumpf, po poročanju več 

medijev Počivalškov prijatelj, ki ga je vlada 22. aprila 2020 imenovala za vršilca 

dolžnosti direktorja Zavoda. Za nakupe zaščitne in druge opreme je zdaj 

odgovoren človek, ki ima za sabo burno poslovno zgodovino, med drugim je na 

zahtevo Računskega sodišča RS moral odstopiti z vodilnega položaja v 

Kobilarni Lipica. Tudi tukaj smo torej priča nepotizmu in »prijateljskemu« 

kadrovanju, kar zagotovo lahko vpliva na kakovost in pravilnost opravljenega 

dela in na prevzemanje odgovornosti za morebitne bodoče napake.  

 

Posledice takšnega neetičnega, klientelističnega in koruptivnega sklepanja 

poslov za nabavo zaščitne in druge opreme so škodljive tako za državo kot tudi 

za njene državljane. Omenjene večmilijonske posle so dobila izbrana podjetja 

ali posamezniki, ki so lahko v luči nujnosti in hitenja za svoje izdelke postavili 

visoke cene in pri tem zaračunali tudi 30-odstotne ali celo višje marže. Ne glede 

na trenutne razmere in tržne spremembe ter posledično podražitev sestavin, iz 

katerih izdelujejo zaščitno opremo, so zaščitna sredstva (predvsem maske) 

dosegale vrtoglave nakupne/prodajne cene. Samo za primer: navadna kirurška 

maska je še nedavno stala približno 3 cente, Slovenija jih je v času COVID-19 

kupovala tudi po ceni več kot en evro na masko. Ali pa če vzamemo za primer 

prevoz podjetnika Joca Pečečnika, ki je državi, na predlog oziroma prošnjo 

ministra Tonina, pomagal organizirati prevoz za nekaj ton zaščitne opreme. 

Izkazalo se je, da je država prevoz več kot trikrat preplačala – v primerjavi s 

tistim, ki ga je organizirala skupaj z nekaterimi drugimi državami. Posledica tega 

(ne)namernega nepravilnega delovanja so tudi neustrezne varnostne lastnosti 

zaščitnih sredstev, saj nekatera podjetja, ki so posel dobila, niso imela ustreznih 

certifikatov ter tudi sama količina nakupljenih sredstev.  

Trenutne razmere, v katerih se je znašla Slovenija, so nekateri posamezniki pod 

krinko nesebične pomoči državi izkoristili za dobičkonosen posel, ki ga je bilo 

zaradi začasnega rahljanja pravil o naročanju in kupovanju tovrstnega blaga 

lažje izpeljati. Pri poslih z zaščitno in drugo medicinsko opremo, potrebne za 

spopadanje s COVID-19, gre torej za visoke zneske (v tem trenutku je veljavnih 

ali izpolnjenih naročil za približno 125 milijonov evrov8) državnih sredstev, s 

katerimi je potrebno, ne glede na trenutne razmere, ravnati smotrno in 

gospodarno. Da je moč ravnati gospodarno in smotrno, dokazujejo tudi 

nekatere druge države, ki so zaščitna sredstva nakupovale neposredno od 

proizvajalcev, pred nakupom pa so (fizično) preverila njihovo ustreznost in vsa 

ostala morebitna tveganja. Prav primer Hrvaške dokazuje, da je prek 

                                                
8 Status naročil zaščitne opreme z dne 28.4.2020, ki jo je Zavod objavil na spletni strani. 


