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- so bila, kako prikladno, ustanovljena domala tik pred izbruhom epidemije 

(Cross Continental); 

- za svoje izdelke niso imela ustreznih certifikatov (neustrezne maske, izdelane 

iz airlaid serviet in elastik, za katere je država podjetjema Korez Sorting 

Group d. o. o. in Zaščita Lukač d. o. o. plačala 380.000 oziroma 480.000 

oziroma jih glede na ceno servieta proizvajalca Seti d. o. o. izrazito 

preplačala); 

- so posel pridobila (tudi) zaradi posredovanja oziroma pritiskov posameznih 

političnih akterjev (za GenEplanet sam minister Počivalšek, za Joca 

Pečečnika minister Tonin, za podjetje Zaščita Lukač državna sekretarka v 

kabinetu predsednika vlade Jelka Godec, za podjetje Dobnik Trade 

predsednik SLS Marjan Podobnik, za podjetje hčere Mete Cencelj nekdanji 

poslanec Evropskega parlamenta Lojze Peterle) 

- so davčni dolžniki (Matjaž Dolenc, lastnik podjetja MD Global Logistics) 

 

Večkrat ponovljeni argument ministra Počivalška, češ da je bilo njegovo edino 

vodilo čimprejšnja oskrba zdravstva, domov za starejše občane in ostalih z 

zaščitno opremo, je sicer moč jemati z nekaj razumevanja. Vendar pa 

razglašena epidemija – zaradi katere pri javnem naročanju za državo veljajo 

izjeme in blažji režim – prav nikogar, in to velja tudi za vse nosilce javnih funkcij 

(med njimi za ministra Počivalška), ne odvezuje odgovornosti za smotrnost, 

preglednost, zakonitost ter gospodarno porabo javnih sredstev. Zato je najmanj 

nedopustno, nehigienično in nemoralno v imenu zdravstvene krize z obvodi 

zaobiti pregledno, zakonito in gospodarno poslovanje, kakršno koli “vojno 

dobičkarstvo”, ki se kaže v namerni izbiri poslovanja prek posrednikov, za kar ni 

nobenega utemeljenega, še manj pa zakonsko upravičenega razloga, pa je – 

milo rečeno – zavržno.  

 

Odgovor ministra Počivalška na razkritja, objavljena v oddaji Tarča, češ da pri 

dobavi opreme ne vidi afere, pač pa odlično opravljeno delo, je zgovorna sama 

po sebi. Kljub predvajanemu tonskemu posnetku njegovih navodil, pričanjem o 

pritiskih, zavajanjem, češ da zaradi zakonskih določb pogodb ni bilo mogoče 

sklepati neposredno s proizvajalci (česar pa ne prepoveduje noben zakon) se 

minister Počivalšek zateka k mižanju, zanikanju, sprenevedanju, blatenju 

drugače mislečih in – pričakovano – k bolj ali manj neposrednim namigom, da je 

v imenu epidemije dovoljeno vse.  

 

Minister Počivalšek sicer lahko skuša oprati svoje ime. Morda tudi zares misli, 

kar je dejal v petek 24. aprila, namreč da se je zgodba o dobavi mask in 

zaščitne opreme “spremenila v režiran in politično motiviran lov” na njegovo 

glavo. Vendar pa bi morda lahko opazil, da je znak za alarm, in to ne zgolj v 

smislu politične, temveč še kake druge odgovornosti, več kot na mestu. 

Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, ki je od začetka 

aprila intenzivno potekala na policiji, je namreč v petek, 24. aprila, tudi zaradi 

razkritij v Tarči prevzel Nacionalni preiskovalni urad (v nadaljevanju NPU). Kot 


