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obrambnem ministrstvu Damijana Jaklina, katere člani so bili predstavniki še 

petih ministrstev, Uprave za zaščito in reševanje ter Zavoda. Kot izhaja iz 

sporočila, objavljenega na spletnih straneh vlade, je naloga te skupine “sprejem 

in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne opreme 

v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov in posredovanje ponudb zaščitne 

opreme, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, v nadaljnji postopek Zavodu RS za 

blagovne rezerve, ki bo izpeljal postopek naročila in sklenil pogodbo za dobavo 

zaščitne opreme”. 

 

Iz zgornjega sosledja dogodkov je torej razvidno, da je vlada pristojnosti za 

naročila in nakupe zaščitne opreme selila z enega organa na drugega, s tem pa 

mednje razpršila tudi odgovornost. A to ne pomeni, da odgovornosti – čeprav se 

je vpleteni pričakovano otepajo in s prstom kažejo drug na drugega – ni mogoče 

ugotavljati, in še zdaleč tudi ne pomeni, da odgovornih za nepravilnosti, 

negospodarnost in netransparentnosti preprosto ni. Nasprotno – več jih je in 

med njimi je brez vsakršnega dvoma tudi minister Počivalšek.  

 

Vtis, da je vlada s prenosom pooblastil na obrambno ministrstvo (oziroma 

medresorsko skupino) ministru Počivalšku vzela velik del pristojnosti pri 

koordinaciji nakupov, je povsem napačen. Zavod in MGRT sta namreč še 

vedno imela zadnjo besedo. Medresorska skupina pod okriljem državnega 

sekretarja Jaklina je namreč ponudbe “zgolj” pregledovala in presojala njihovo 

ustreznost, medtem ko sta tako izvedba postopka naročila kot tudi sklenitev 

pogodbe (upoštevaje ekonomske parametre, torej ceno) ostala v pristojnosti 

Zavoda in predvsem MGRT. Pri potrjevanju ponudb je namreč pomembno 

vlogo, če ne ključne, odigrala posebna projektna skupina, ki jo je (zgolj dan po 

vladni ustanovitvi medresorske skupine) oblikoval minister Počivalšek, za 

njenega vodjo pa postavil Mitjo Terčeta. Iz medijskih razkritij in pričevanj je 

razbrati, da je Terče imel neprimerno večja pooblastila, kot je minister 

Počivalšek pripravljen priznati. Kot ministrov zaupnik naj bi nadzoroval 

sklepanje pogodb in bil tako rekoč ključni odločevalec, glede na razkritja, tako iz 

oddaje Tarča kot tudi tista iz pisma Zakrajška, pa naj bi izvajal ne le pritisk, pač 

pa tudi mobing. Tega istega očitka je sicer deležna tudi Andreja Potočnik, 

zaposlena na MGRT in prav tako članica ministrove projektne skupine. Ob 

vsem se je težko znebiti vtisa o Terčetovi dvojni vlogi, ki ga je oddaji Svet na 

Kanalu A 24. aprila 2020 le še podkrepil minister Tonin z izjavo: »Vam govorim, 

da je zadeva izjemno nenavadna in čudna. Hočem vam povedati, da povezava 

javno obstaja. Da je gospod Terče delal za te blagovne rezerve. Seveda bodo 

pa zdaj nadaljnje preiskave pokazale zakaj se je za tako obliko odločil, zakaj so 

se pristojni za tako obliko sodelovanja odločili.« 

 

Kljub morebitnim drugačnim trditvam ali zanikanju ministra Počivalška je 

odgovornost za Terčetova ravnanja tudi ministrova, in to ne glede na to, ali je za 

Terčetova ravnanja vedel. Sam ga je namreč izbral za vodjo projektne skupine, 

s tem pa na svoja pleča med drugim prevzel tudi odgovornost, najmanj 


