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1. Odgovornost ministra Zdravka Počivalška za (ne)ukrepanje pri 

nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih 

postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge medicinske opreme, 

potrebne za preprečitev širjenja in zdravljenje nalezljive bolezni COVID-19, 

ter za zavestno prikrivanje dejstev, povezanih s postopki naročil in 

nakupov. 

 

Že nekaj dni po nastopu mandata 14. Vlade Republike Slovenije so se začele 

vrstiti zgodbe, katerih skupni imenovalec je bil (in je še danes) en sam – in to je 

sum, da postopke naročil, nakupov in dobav zaščitne in druge medicinske 

opreme, zlasti mask vseh tipov, spremljajo nepravilnosti ali celo nezakonitosti, 

zagotovo pa nepreglednost. Dvom o ustreznosti in neomadeževanosti 

postopkov so vsakič znova le še podkrepile nasprotujoče si izjave vpletenih, 

zlasti dveh ministrov – za obrambo Mateja Tonina ter za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Zdravka Počivalška –, ki so bile ne le nepreverljive, pač pa tudi 

nedosledne.  

 

Po skoraj dveh mesecih domala afer, povezanih z naročili in nakupi zaščitne 

opreme, je dovolj utemeljenih razlogov za sum, da so predstavniki Vlade RS, 

med njimi tudi minister Zdravko Počivalšek, zdravstveno krizo izkoristili za 

(dobičkonosno) trgovino z zaščitno in drugo medicinsko opremo.  

 

Ob prevzemu mandata je Vlada RS za naročila in nakupe zaščitne in druge 

medicinske opreme – kljub začudenju vodilnih – zadolžila Zavod RS za 

blagovne rezerve (v nadaljevanju Zavod), ki kot “izvajalska institucija” (izraz s 

spletne strani MGRT) sodi pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), zdaj že nekdanji direktor Zavoda Anton 

Zakrajšek pa je član SDS. Kot je dan po razrešitvi, za katero je vlado zaprosil, 

pojasnil v pismu (22. april 2020), je Zavod dobavitelje zaščitne in druge 

medicinske opreme iskal sam, hkrati pa ponudbe prejemal neposredno od 

dobaviteljev in tudi od ministrstev, na katera so se dobavitelji obračali. Nato je 

20. marca, kot je zapisal Zakrajšek, “Zavod prejel ustno navodilo MGRT, da se 

vse ponudbe potencialnih dobaviteljev, ki so prihajale na Zavod, pošilja oziroma 

posreduje na MGRT, in sicer na e-naslov maske.mgrt@gov.si, kjer naj bi 

pregledali ustreznost ponudb in dobaviteljev”. Iz tega sledi, da Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo pri naročilih in nakupih vendarle ni imelo tako 

zanemarljive vloge, kot skuša prikazati minister Počivalšek.  

 

Kot v pismu nadaljuje Anton Zakrajšek, je tri dni pozneje (23. marca) “sledila 

sprememba navodil, in sicer je funkcijo pregleda ustreznosti ponudb in 

dobaviteljev prevzelo Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje 

(URSZR). Ponudbe se je usmerjalo na e-naslov: ponudbe@urszr.si”.  

 

Dan pozneje se je zgodila nova sprememba: 24. marca je Vlada RS ustanovila 

medresorsko delovno skupino pod vodstvom državnega sekretarja na 
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