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politično, za Terčetovo (ne)strokovno, (ne)zakonito, (ne)pristransko in 

(ne)transparentno delo. Enako odgovoren, najmanj politično, je minister 

Počivalšek seveda tudi za svoje delo – tako opravljeno kot opuščeno (dolžna 

ravnanja). Ob ministrovi vlogi v postopkih naročanja in nakupov pa tudi ne gre 

spregledati 10. člena Zakona o blagovnih rezervah, v skladu s katerim je nadzor 

nad izvajanjem pravic in obveznosti Zavoda v rokah MGRT. Hkrati ne gre 

spregledati, da po omenjenem zakonu mesto predsednika upravnega odbora 

pripada predstavniku MGRT. Vse do svojega odstopa 14. aprila je to funkcijo 

zasedal Žarko Bogunović, s 24. aprilom pa je vlada za novega predsednika 

imenovala Mitjo Močnika, sicer v. d. generalnega sekretarja na MGRT.  

 

Po skoraj dveh mesecih zgod in nezgod z zaščitno opremo je nejasnosti veliko. 

Del njih je brez dvoma povezan s postopkom pridobivanja in izbire ponudb. 

Neznanka tako ostaja, na podlagi katerih kriterijev in meril so se pristojni 

odločali, katere ponudbe pregledati in zakaj prav te. Glede na podatke Zavoda 

ter portala e-naročanje, da je do 22. aprila 2020 prispelo več kot 2.000 ponudb, 

še zlasti pa glede na medijsko poročanje, da je kar 47 odstotkov ponudb ostalo 

nepregledanih, je več kot utemeljen sum, da so pristojni dobavitelje izbirali tudi 

na podlagi poznanstev, sorodstvenih povezav, politične pripadnosti ... Kako 

drugače razumeti dejstvo, da so pregledali, se odzivali in izrazito angažirali za 

ponudbe, ki so jih (po telefonu) propagirali nekdanji politični veljaki, kot sta 

Marjan Podobnik in Lojze Peterle, oziroma da sta bili iz množice ponudb izbrani 

podjetji, s katerima sta sorodstveno povezana ministra Tonin in Počivalšek.   

 

Če je začetna epizoda z izginulim tovornjakom (Labena), katerega prihod je bil 

pompozno napovedovan, skorajda pozabljena (navkljub nejasnostim, ali je 

država maske plačala ali ne), pa vse nadaljnje odpirajo nova in nova vprašanja. 

Denimo, zakaj skoraj polovica ponudb ni bila pregledana, zakaj poslov niso 

dobila podjetja, ki so specializirana za proizvodnjo oziroma prodajo medicinske 

opreme, in zakaj so z javnimi naročili uspela podjetja, ki: 

 

- na področju dobave ali izdelave zaščitne opreme nimajo prav nobenih 

referenc, pač pa se kot manj znani ali celo neznani subjekti ukvarjajo z vsem 

drugim, denimo z nepremičninskim posredovanjem, z gradbeništvom, 

marketingom, s prodajo elektronskih in telekomunikacijskih naprav, z dobavo 

pisarniškega materiala in potovalne galanterije (Cross Continental, Acron, 

Konfekcija Marja, SLA Marketing; Hmezad TMT, Oeco ...) 

- so sorodstveno povezana s političnimi akterji (v Acronu, s katerimi so bile 

sklenjene tri pogodbe v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov, je 

zaposlena mati obrambnega ministra Tonina; lastnica podjetja Konfekcija 

Marja, s katerim je bila sklenjena pogodba v vrednosti 52.500 evrov, je 

soproga bratranca ministra Počivalška); 

- so pred sklenitvijo več desettisočakov ali celo milijonov vrednega posla, 

povezanega z zaščitno opremo, imela le nekaj tisočakov letnega prometa 

(Omnia Drink, SLA Marketing); 


