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je zapisano v sporočilu na spletni strani (24. april. 2020), “v predkazenskem 

postopku izvaja aktivnosti zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo 

dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Pri tem zbira 

obvestila in poslovno dokumentacijo ter izvaja ostale aktivnosti z namenom 

dokazovanja kaznivega dejanja. Preiskava se vodi prednostno, tako kot tudi 

ostali primeri, pri katerih obstaja sum, da si želijo storilci pridobiti protipravno 

premoženjsko korist z izkoriščanjem aktualnih razmer. V okviru preiskave se je 

NPU že povezal z nekaterimi drugimi državnimi organi z namenom izmenjave 

podatkov in nadaljnjega dela, med drugim tudi z državnim tožilstvom. Danes so 

preiskovalci NPU opravili razgovore z več fizičnimi osebami, prav tako pa so 

zasegli določeno poslovno dokumentacijo”. 

 

Zaradi vsega navedenega je minister Počivalšek odgovoren za vsaj 

(ne)ukrepanje pri nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance 

dobičkonosnih postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge medicinske 

opreme, pa tudi za zavestno prikrivanje dejstev glede naročil in nakupov.  

 

 

 

2. Zavajanje javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za naročanje, 

nakup, dobavo zaščitne in druge medicinske opreme, potrebne za 

preprečitev širjenja in zdravljenje nalezljivih bolezni COVID-19. 

 

Zavod, ki, kot rečeno, sodi pod okrilje ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo in ministra Počivalška, je imel ves čas možnost zaščitno opremo 

kupiti neposredno, torej država od države oziroma od proizvajalca, s čimer bi se 

izognili aferam, korupciji in tveganju pri izbiri in podeljevanju poslov 

posredniškim podjetjem. 

Od samega začetka je bilo namreč težko pričakovati, da bodo mala in neznana 

podjetja iz panog, ki z zaščitno opremo nimajo izkušenj, po razumni ceni 

nabavila ustrezne količine kakovostne zaščitne in druge medicinske opreme. 

Zaradi globalnega povpraševanja po tej opremi, zlasti zaščitnih maskah so cene 

razumljivo poskočile, odpirati se je začel »črni trg«, zato bi bilo za državo, ki 

potrebuje velike količine take opreme, najbolj smotrno, da bi s pomočjo svoje 

diplomatske mreže urejala nabavo neposredno v državah večjih proizvajalcev. 

Slovenija je tako ponudbo s Kitajske imela, a jo je zavrnila oziroma ni sprejela. 

Po pisanju portala Necenzurirano (6. april 2020) je imel Zavod na mizi cenovno 

razmeroma ugodno ponudbo za nekaj milijonov  kosov mask, oblek, očal, 

rokavic in respiratorjev, ki jo je prek službenih zvez uredila skupina akademikov 

pod vodstvom dr. Igorja Emrija, člana Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti in več mednarodnih organizacij. Po trditvah akademikov odziva 

pristojnih na koncu ni bilo in to kljub posvetovanjem, v katerih so po trditvah 

ekonomista in člana sveta za razvoj SAZU dr. Draga Babiča potekala tako z 


