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prispevala k večji učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme, po drugi strani pa je lahko neustrezna 
organiziranost pomenila neustrezno (neenotno in netransparentno) obravnavo ponudb (e-sporočil). 
 
Glede na dejstvo, da so ponudbe (e-sporočila) zbirali različni deležniki (poleg Zavoda še vsaj URSZR in 
MGRT), ocenjujemo, da bi moral Zavod kot naročnik opreme odločiti o tem, na katerih e-naslovih naj se 
zbirajo ponudbe (e-sporočila), in pri tem tudi določiti odgovorne osebe za evidentiranje ponudb ter 
dokumentiranje vseh postopkov zbiranja in obravnave ponudb.  
 
S tem, ko je Vlada naložila Zavodu, da nove nabave opreme izvede po točno določenem postopku oddaje 
javnega naročila, je brez podlage, utemeljene na zakonu ali podzakonskem aktu, posegla v sprejem odločitve, 
ki je sicer v pristojnosti posameznega naročnika. Naročnik mora namreč sam v primeru vsakega konkretnega 
naročila upravičiti (dokazati) obstoj zakonskih pogojev za izvedbo določenega postopka (kot na primer 
postopka iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3). Z navedenim sklepom je Vlada formalno odvzela 
Zavodu možnost odločanja o obstoju zakonskih pogojev za uporabo vsakega posameznega postopka oddaje 
javnega naročila iz ZJN-3 (postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti), saj bi 
Zavod z izvedbo kateregakoli drugega postopka ravnal v nasprotju s sklepom Vlade. Zavod nikoli ni 
preverjal niti odločal o tem, ali so še izpolnjeni pogoji za izvajanje postopkov iz točke č prvega odstavka 
46. člena ZJN-3625. Ne glede na sklep Vlade pa bi od Zavoda kot naročnika pričakovali, da bi pri izbiri 
postopkov javnega naročanja ravnal skladno z ZJN-3 in v primeru ugotovitve neizpolnjenosti pogojev za 
uporabo postopka iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3 Vlado vsaj seznanil s tem in jo opozoril na 
tveganje kršitve predpisov s področja javnega naročanja. V okviru preveritve postopkov javnega naročanja, 
na podlagi katerih je Zavod z dobavitelji zaščitne in medicinske opreme sklenil 64 pogodb, smo namreč 
ugotovili, da je Zavod vsa obravnavana javna naročila izvedel po postopkih s pogajanji brez predhodne 
objave iz razlogov skrajne nujnosti, pri tem pa v nobenem trenutku oziroma vsaj periodično in v različnih 
obdobjih razvoja epidemije in hkrati sprememb stanja na trgu zaščitne in medicinske opreme626 ni preverjal 
ter dokumentiral, ali so razlogi skrajne nujnosti pri vsakem konkretnem naročilu dejansko podani, pač pa se 
je v postopkih zgolj splošno skliceval na njihov obstoj627. 

 

3.4 Izvedba urgentnih nabav zaščitne in medicinske opreme 
V reviziji nas je zanimalo, ali so revidiranci postopke nabav zaščitne in medicinske opreme ob upoštevanju 
izrednih okoliščin izvedli učinkovito, torej transparentno in v skladu z načeli gospodarnosti in enake 
obravnave ponudnikov opreme. 
 
Postopke javnih naročil za zaščitno in medicinsko opremo so v istih in/ali različnih časovnih obdobjih 
izvajali različni deležniki, in sicer: 

• zbiranje ponudb oziroma e-sporočil ter pozivanje ponudnikov k dopolnitvam ponudb (e-sporočil) so 
izvajali MZ, Zavod, MGRT in URSZR, 

                                                      

625  Odgovor Zavoda z dne 15. 5. 2020, 2. 7. 2020 in 23. 7. 2020. 
626  Na primer po 31. 3. 2020 in 10. 4. 2020, ko člani MDS in minister za gospodarstvo že ugotavljajo, da se razmere 

pri nabavah zaščitne opreme umirjajo in da so dobave te opreme dokaj redne. 
627  Sklep o začetku postopka za oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in o imenovanju 

strokovne komisije, št. 326/LČ z dne 13. 3. 2020, ter prostovoljna obvestila za predhodno transparentnost, ki jih 
je Zavod v zvezi z oddanimi naročili objavil na portalu javnih naročil (objave JN003299/2020-L01, 

JN003298/2020-L01, JN003277/2020-L01 in druge). 
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• obravnavo (presojanje) ponudb z vidika popolnosti ponudb so izvajali MZ, Zavod in URSZR, 
• ocenjevanje ponudb z vidika tehnične ustreznosti je do 23. 3. 2020 izvajal Zavod, po tem datumu pa 

član MDS, predstavnik MZ, v sodelovanju z zunanjimi deležniki, 
• postopke izbora ponudb je izvajal Zavod in/ali delno MGRT. 

 
Časovnico ključnih dogodkov pri izvajanju aktivnosti revidirancev prikazujemo na sliki 11, medtem ko ostale 
dogodke in končno dejansko stanje, povezano z nabavami zaščitne in medicinske opreme ob koncu 
obdobja, na katero se nanaša revizija, prikazujemo v ustreznih točkah tega poročila. 
 

 Slika 11: Časovnica ključnih dogodkov pri izvajanju aktivnosti revidirancev 
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Vir: dokumentacija in pojasnila Zavoda, Vlade, MORS, MGRT in MZ. 

3.4.1 Aktivnosti MZ pri izvedbi postopkov javnih naročil  

MZ je v obdobju od 11. do 13. 3. 2020 prejelo 17 ponudb oziroma e-sporočil z informacijami o ponudbah, 
in sicer so ponudniki večinoma pošiljali e-sporočila sami od sebe, čeprav jih k temu MZ ni pozvalo. Le v 
treh primerih so ponudniki predložili ponudbe na podlagi aktivnosti MZ. 
 
Na podlagi zbranih ponudb je MZ na dan 13. 3. 2020 naročilo zaščitno in medicinsko opremo v skupni 
vrednosti 7.616.230 EUR brez DDV, in sicer tako, da je: 

• s tujim dobaviteljem sklenilo pogodbo628 za maske v skupni vrednosti 6.950.000 EUR brez DDV, 

                                                      

628  Pogodba št. SC20200311-01 z dne 11. 3. 2020 z dobaviteljem VIH Trading PTE. 
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vendar se ta pogodba ni realizirala629, 
• dvema domačima dobaviteljema630 izdalo naročilnice za zaščitno opremo v skupni vrednosti 

604.340 EUR brez DDV631, pri tem je bilo enemu dobavitelju izdanih 5 naročilnic v skupni vrednosti 
580.000 EUR brez DDV, 

• dvema domačima dobaviteljema632 izdalo naročilnici za dva ventilatorja v skupni vrednosti 61.890 EUR. 

 
Ugotovili smo, da je bilo 8 naročilnic v celoti realiziranih in plačanih, medtem ko pogodba za dobavo mask 
ni bila realizirana, prav tako pa zanjo tudi ni bilo realizirano plačilo. Realizacija pogodbeno dogovorjenih 
količin zaščitne in medicinske opreme je bila 100 % v vseh primerih, razen pri maskah FFP3 in troslojnih 
maskah, namenjenih splošni populaciji, kjer realizacije sploh ni bilo. Podatki o pogodbah, ki jih je za nabavo 
zaščitne opreme sklenilo MZ, so skupaj z realizacijo prikazani v prilogi št. 1 tega poročila. 
 
Prav tako je MZ 13. 3. 2020 izvedlo nekatere aktivnosti za naročilo 1.500.000 mask633 v skupni vrednosti 
5.460.000 EUR brez DDV634, pri čemer pa do sklenitve pogodbe ni prišlo, čeprav naj bi šlo za preverjenega 
dobavitelja. Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je MZ 16. 3. 2020, po pridobitvi ocene tehnične 
ustreznosti, poslanki Državnega zbora poslalo elektronsko sporočilo635, v katerem je navedlo, da je treba 
sporočilu priložena dokumenta (pogodbo za nakup mask in odločitev o oddaji naročila) opremiti z oznakami 
MGRT ter da predlaga takojšen podpis, saj naj bi bila zadeva nujna636. Do sklenitve pogodbe ni prišlo, 
razlogov za to pa revidiranci niso pojasnili.  
 
Pojasnilo prejšnje odgovorne osebe Zavoda637 
Ko je bilo določeno, da bodo vse nabave potekale prek Zavoda, je MZ na Zavod preposlalo osnutek pogodbe med MZ in 
Kemofarmacijo, ki so jo domnevno usklajevali več kot en mesec. Komercialist Zavoda je nemudoma to isto pogodbo popravil z 
naslovom Zavoda in jo poslal na Kemofarmacijo s prošnjo, da jo čim prej vrnejo podpisano. Po več neuspešnih telefonskih klicih 
je takratni direktor Zavoda sam stopil v stik z direktorjem Kemofarmacije, ki je zagotovil, da naj Zavod ne skrbi, da je roba 

                                                      

629  Elektronsko sporočilo uslužbenke MZ, ki je bilo 13. 3. 2020 poslano [osebno ime]. 
630  SANOLABOR d.d. in MEDIC-UM, d. o. o. 
631  Od tega za zaščitne maske v skupni vrednosti 380.000 EUR brez DDV, za zaščitne vizirje, zaščitna očala in zaščitne 

obleke v skupni vrednosti 200.700 EUR brez DDV, za kirurške plašče, kape barete in operacijske kape v skupni 

vrednosti 23.639,79 EUR. 
632  Framed, d. o. o. in Sonar, d. o. o. 
633  Uslužbenki UKC Ljubljana, ki sta preverjali tehnično ustreznost ponujenih mask sta v e-sporočilu z dne 16. 3. 2020, 

poslanem MZ, zapisali: "To je maska kot FFP2". 
634  Pri družbi KEMOFARMACIJA d.d. (v nadaljevanju: Kemofarmacija). 
635  E-sporočilo z dne 16. 3. 2020 ob 18:58 poslano na strankarski e-naslov poslanke državnega zbora, v katerem je 

navedeno: "V prilogi vam posredujemo tekst odločitve o oddaji naročila mask in pripravljeno pogodbo. Oboje je 

potrebno opremiti z oznakami MGRT. Predlagamo, da se pogodba podpiše takoj in posreduje v podpis 
Kemofarmaciji. Zadeva je nujna, ker naj bi šel transport iz Hamburga na pot jutri 17. 3. 2020."  

636  MZ je v zvezi s tem navedlo: "Na podlagi končne ponudbe dobavitelja KEMOFARMACIJA d.d. smo pripravili 

predlog odločitve in predlog pogodbe, v skladu s prejetimi navodili je bil kot »novi« naročnik navedeno Ministrstvo 
za gospodarstvo in tehnologijo" (Dopis MZ št. 060-5/2020/14 z dne 8. 6. 2020 (odgovor k točki 7 na Zaprosilo 

MZ št. 1)). 
637  Pojasnilo je bilo podano v ugovoru prejšnje odgovorne osebe Zavoda z dne 22. 2. 2020. 
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že na carinjenju v Hamburgu in da bodo Zavodu takoj poslali podpisano pogodbo. S strani Zavoda je bilo ponujeno, da bi 
lahko organizirali prevoz iz Hamburga s pomočjo URSZR, pa je direktor Kemofarmacije odgovoril, da ni potrebno, ker naj 
bi tam že čakala dva njihova tovornjaka. V elektronskem sporočilu dne 16. 3. 2020 je direktor Kemofarmacije sporočil, da 
bodo maske prevzeli naslednji dan in takoj krenili proti Sloveniji, in če ne bo zapletov na meji, potrjuje prejem v sredo ali 
četrtek (18. ali 19. 3. 2020). Ker tega dne Zavod ni dobil niti pogodbe niti blaga, so na poizvedovanje Zavoda s Kemofarmacije  
odgovorili, da predvidenih mask ne morejo dobaviti, ker domnevno Nemčija ne dovoli izvoza zaščitnih sredstev.  
 
Naveden primer kaže na to, da organiziranost revidirancev pri obravnavi ponudb ni bila vnaprej natančno 
določena. 

3.4.1.1 Preverjanje tehnične ustreznosti opreme 

Preverjanje tehnične ustreznosti zaščitne in medicinske opreme je MZ izvajalo v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci, in sicer z uslužbenci UKC Ljubljana. Vendar pa MZ ni izkazalo, da je natančno določilo naloge 
in postopke preveritev, ki naj bi jih izvedli uslužbenci UKC Ljubljana. Zaradi tega ni zagotovilo podlage za 
zagotovitev transparentnosti postopkov in hkrati za enotno presojo in potrjevanje tehnične ustreznosti 
opreme v okviru vsake in vseh ponudb opreme. 
 
V več primerih638 smo ugotovili, da ponudniki k ponudbam niso predložili tehničnih specifikacij, ki bi bile 
osnova za pregled tehnične ustreznosti opreme. Zato tudi ni jasno, ali in kako je v takih primerih MZ v 
sodelovanju z uslužbenci UKC Ljubljana preverilo tehnično ustreznost opreme in podalo pozitivno mnenje. 
 
Prav tako smo ugotovili, da MZ pri poslu s ponudnikom639, ki k ponudbi ni predložil tehnične 
dokumentacije, tudi ni poskrbelo, da bi se pri prevzemu izvedel količinski in kakovostni pregled dobavljene 
opreme. MZ se je pri tem sklicevalo na dejstvo, da gre za znanega dobavitelja, ki je opremo dobavil iz lastnih 
zalog in jo je v preteklosti stalno dobavljal zdravstvenim ustanovam. Ocenjujemo, da bi moralo MZ pri 
vsakokratnem prevzemu opreme, ne glede na to, ali gre za znane dobavitelje, preveriti tehnično ustreznost 
zaščitne opreme. S tem bi preprečilo prevzem neustrezne opreme.  
 
Ugotovili smo, da je MZ sklenilo pogodbo s tujim dobaviteljem640 za dobavo zaščitne opreme v skupni 
vrednosti 6.950.000 EUR, čeprav pred tem ni pridobilo zagotovil o tehnični ustreznosti ponujene opreme. 
Poleg tega se pred oddajo naročila in sklenitvijo pogodbe tudi ni prepričalo o istovetnosti ponudnika641 in 
njegovi poslovni oziroma finančni sposobnosti, čeprav je bilo v pogodbi predvideno predplačilo blaga. Je 
pa MZ preverjanje istovetnosti ponudnika izvedlo po podpisu pogodbe in tako še pravočasno ugotovilo 
obstoj tveganj, ki niso dopuščala, da bi pristopili k realizaciji pogodbe oziroma k izvedbi avansnega plačila 
celotnega pogodbenega zneska. Kljub temu da sklenjena pogodba ni bila realizirana, pa MZ ni izvedlo 
formalnega odstopa od pogodbe. 

                                                      

638  Naročilnica št. N2711-20-0062 z družbo SANOLABOR, d. d., naročilnica št. N2711-20-0063 z družbo 

MEDIC-UM STORE, d. o. o., pogodba št. SC20200311-01 z družbo VIH Trading PTE. LTD. 
639  Naročilnica št. N2711-20-0062 z družbo SANOLABOR, d. d. 
640  Pogodba št. SC20200311-01 z družbo VIH Trading PTE. LTD. 
641  V različnih dokumentih so bile navedene različne matične številke ponudnika.  
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3.4.1.2 Oddaja javnih naročil zaščitne in medicinske opreme 

V zvezi z javnim naročanjem zaščitne in medicinske opreme smo ugotovili, da je MZ v nekaterih primerih 
naročilo opremo na neustrezen način, in sicer je: 

• pri 8 od 9 primerov sklenjenih poslov642 posel sklenilo na podlagi izdane naročilnice, brez sklenitve 
pogodbe, ki bi celovito uredila medsebojna pravna razmerja pogodbenih strank in zaščitila pogodbeni 
interes javnega naročnika (na primer z določitvijo roka kot bistvene sestavine posla643), 

• v 5 od 9 sklenjenih poslov644 izvedlo nabavo opreme brez uporabe postopkov po ZJN-3 (izjema po 
27. členu ZJN-3), pri čemer pri treh sklenjenih poslih645 za to niso bili izpolnjeni pogoji, saj je ocenjena 
vrednost skupne potrebe po zaščitnih maskah, ki jih je MZ naročilo na isti dan, presegala mejni prag za 
objavo v Uradnem listu EU in bi zato MZ moralo izvesti ustrezen postopek javnega naročanja ter s tem 
zagotoviti vsaj minimalno upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja,  

• oddalo naročilo646 tako, da je bila v ponudbi in naročilnici navedena zgolj vrsta opreme (zaščitni vizirji, 
zaščitna očala in zaščitne obleke), ne pa tudi tip in tehnična specifikacija opreme,  

• s tem, ko je dobavitelju647 opreme v skupni vrednosti 580.700 EUR brez DDV odobrilo in izplačalo 
70 % avans, ki ni bil zavarovan, je MZ tvegalo, da opreme ne bo pravočasno prejelo ali je sploh ne bo 
prejelo, čeprav jo je predčasno plačalo. 

 
Ocenjujemo, da je MZ opustilo več aktivnosti, ki bi jih v skladu z načeli transparentnosti in gospodarnosti 
pri izvedbi javnega naročanja moralo izvesti. Tako bi po naši oceni moralo že v fazi obravnave ponudb 
zahtevati predložitev manjkajoče tehnične dokumentacije za ponujeno opremo, oceniti tehnično ustreznost 
ponujene opreme po vnaprej določenem postopku in od ponudnika zahtevati zavarovanje predplačila. Poleg 
tega bi si moralo MZ prizadevati za dobavo celotne naročene količine opreme in ob prevzemu opreme 
preveriti tehnično ustreznost dobavljene opreme. 
 
Ravnanje MZ pri izvajanju postopkov javnega naročanja in sklepanja pogodb po naši oceni ni bilo povsem 
ustrezno, saj pri vsakokratnem prevzemu opreme, ne glede na to, ali je šlo za znane dobavitelje, ni preverilo 
tehnične ustreznosti zaščitne opreme. S tem ni obvladovalo tveganj, da nabavljena oprema zaradi morebitne 
tehnične neustreznosti ne bo varna za uporabo. Poleg tega ravnanje MZ tudi ni bilo v celoti učinkovito, saj 
MZ ni poskrbelo za vse mehanizme, ki jih omogoča pravni okvir, da bi zagotovilo dobavo za uporabo 
varnega naročenega blaga v celoti.  

                                                      

642  Izjema je posel z družbo VIH Trading PTE. LTD.  
643  Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 

v 104. členu določa, da če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe, dolžnik pa je v 
tem roku ne izpolni, je pogodba razvezana po samem zakonu (prvi odstavek 104. člena), vendar pa lahko upnik 

pogodbo ohrani v veljavi, če po preteku roka nemudoma obvesti dolžnika, da zahteva njeno izpolnitev 

(drugi odstavek 104. člena). 
644  Naročilnice št. N2711-20-0065, N2711-20-0066 in N2711-20-0067 družbi MEDIC-UM STORE, d. o. o., 

naročilnica št. N2711-20-0061 družbi SONAR, d.o.o.  in naročilnica št. N2711-20-0060 družbi FRAMED d.o.o. 
645  Naročilnice št. N2711-20-0065, N2711-20-0066 in N2711-20-0067 družbi MEDIC-UM STORE, d. o. o. 
646  Naročilnica št. N2711-20-0063 družbi MEDIC-UM STORE, d. o. o. 
647  Naročilnice št. N2711-20-0063, N2711-20-0064, N2711-20-0065, N2711-20-0066 in N2711-20-0067 družbi 

MEDIC-UM STORE, d. o. o. 
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3.4.2 Aktivnosti Zavoda pri postopkih javnih naročil 

Obdobje, ko je bil Zavod glavni naslovnik za ponudbe (e-sporočila) za dobavo zaščitne opreme, je trajalo 
od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020. Ne glede na navedeno, je Zavod v reviziji predložil seznam prejetih e-sporočil 
zgolj za obdobje od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020. V tem času je na e-naslov info@dbr.si in ostale e-naslove 
uslužbencev Zavoda prispelo 499 ponudb (e-sporočil)648. Ne glede na to, da smo v reviziji od Zavoda večkrat 
zahtevali seznam ponudb in ponudbe649, ki so prispele od 14. 3. 2020 do 17. 3. 2020, jih v reviziji nismo 
prejeli.  
 
Poleg navedenih ponudb (e-sporočil), ki so prihajale neposredno od ponudnikov, pa je po navedbah URSZR 
Zavod v obdobju od 18. 3. 2020 do 24. 3. 2020 prejel na e-naslov info@dbr.si 757 ponudb (e-sporočil)650 še 
od URSZR. URSZR v reviziji ni izkazala, da je Zavodu dejansko posredovala vseh 757 ponudb (e-sporočil). 
Tako ni znano, ali (če sploh) in kako je navedene ponudbe (e-sporočila) obravnaval651. Zavod je pojasnil, da 
je vse ponudbe (e-sporočila), ki so na e-naslov info@dbr.si prispele v času od 20. 3. 2020 do 24. 3. 2020, 
posredoval na MGRT. Vendar tega v reviziji na podlagi prejete dokumentacije nismo mogli potrditi ne 
ovreči. 
 
Zaradi neustreznih evidenc tako ni znano, koliko ponudb (e-sporočil) je Zavod prejel v celotnem obdobju 
od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020, prav tako ni znano, koliko ponudb (e-sporočil) je Zavod po 20. 3. 2020 
posredoval MGRT. To je povzročilo, da določenega števila ponudb (e-sporočil) ni obravnaval noben 
deležnik (niti Zavod, niti MGRT, niti MDS – URSZR). Z navedenim ravnanjem, ko ni bil vzpostavljen 
sistem evidentiranja prispelih in oddanih ponudb (e-sporočil), se je Zavod oddaljeval od načel 
transparentnosti in učinkovitosti pri obravnavi ponudb. Poleg tega pa je s posredovanjem ponudb (e-sporočil) 
drugim deležnikov tvegal, da ostali deležniki ne bodo obravnavali ponudb enako, kot bi jih obravnaval sam. 
To je problematično zato, ker je formalna odgovornost za ustrezno obravnavo ponudb ostala na Zavodu. 
 
Ponudbe za dobavo zaščitne opreme, ki so pričele prihajati 14. 3. 2020652, je Zavod začel obravnavati 
17. 3. 2020, obravnaval pa jih je zgolj do 20. 3. 2020, ko je zaradi domnevne kadrovske stiske vse prejete in 
še neobravnavane ponudbe začel prepošiljati na MGRT653. Po navedbi Zavoda654 je kasneje Zavod vse 
prispele ponudbe (e-sporočila) prepošiljal v obravnavo MDS655. Zavod je torej od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 
samostojno obravnaval ponudbe za dobavo zaščitne opreme, medtem ko v tem obdobju ni obravnaval 
nobene ponudbe za dobavo medicinske opreme (ventilatorje). 
 
V postopkih javnih naročil za zaščitno in medicinsko opremo je bilo udeleženih enajst uslužbencev Zavoda.  

                                                      

648  Število elektronskih sporočil ni popolno, saj je Zavod pojasnil, da so sporočila prihajala tudi na naslove 
uslužbencev, ki pa niso bila vedno posredovana na naslov info@dbr.si. 

649  Na podlagi ponudb iz navedenega obdobja je Zavod sklenil 11 pogodb za dobavo opreme. 
650  Z elektronskega naslova ponudbe@urszr.si. 
651  Zavod naj bi razpolagal le z 10 od navedenih 757 elektronskih sporočil (odgovor Zavoda z dne 27. 7. 2020 na 

točko 6 Zaprosila št. 4). 
652  Na e-naslov info@dbr.si. 
653  Na e-naslov maske.mgrt@gov.si. 
654  Pojasnila Zavoda z dne 9. 6. 2020 (Odgovor na Zaprosilo 2), prejeto na USB-ključu. 
655  Na e-naslov ponudbe@urszr.si. 
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V reviziji smo preverili postopke javnega naročanja zaščitne in medicinske opreme, na podlagi katerih je 
Zavod z dobavitelji sklenil 64 pogodb za dobavo opreme.  
 
Zavod je na podlagi Sklepa Vlade z dne 14. 3. 2020 o določitvi Zavoda kot naročnika opreme v obdobju od 
14. 3. 2020 do 31. 5. 2020 sklenil 64 pogodb za nabavo zaščitne in medicinske opreme v skupni vrednosti 
183.987.916 EUR brez DDV656 (223.266.164 EUR z DDV) s 44657 različnimi dobavitelji. Na podlagi teh 
pogodb je sklenil še 23 aneksov (povezava s točko 3.4.6.2 tega poročila). Iz podatkov o sklenjenih 
pogodbah658 izhaja, da so se vrednosti pogodb med seboj bistveno razlikovale. Tako je vrednost materialno 
najpomembnejše pogodbe znašala 30.991.000 EUR brez DDV659, vrednost materialno najmanj pomembne 
pogodbe pa 5.623 EUR brez DDV660. Povprečna vrednost pogodbe je znašala 2.874.811 EUR brez DDV. 
Vrednost pogodb, ki jih je Zavod sklenil z največjimi 5 dobavitelji, je znašala 133.168.000 EUR brez DDV 
oziroma 72,4 % vseh sklenjenih pogodb, vrednost pogodb, ki jih je sklenil z največjimi 10 dobavitelji, pa 
165.410.939 EUR brez DDV oziroma 89,9 % vseh sklenjenih pogodb. 
 
Zavod je večino pogodb za nabavo zaščitne in medicinske opreme sklenil v obdobju od 16. 3. 2020 do 
3. 4. 2020 (54 od 64 pogodb). V obdobju pred ustanovitvijo MDS (od 14. 3. do 23. 3. 2020) je Zavod sklenil 
23 pogodb v skupni vrednosti 48.032.241 EUR brez DDV, po ustanovitvi MDS (od 24. 3. do 1. 6. 2020) pa 
41 pogodb v skupni vrednosti 135.955.674 EUR brez DDV.  
 
Od 64 pogodb je bilo v celoti realiziranih (dobavitelji so dobavili celotno dogovorjeno količino zaščitne 
oziroma medicinske opreme) 40 pogodb oziroma 62,5 % vseh sklenjenih pogodb, delno realiziranih pogodb 
je bilo 12 oziroma 18,8 % vseh sklenjenih pogodb, prav tako 12 oziroma 18,8 % pa je bilo v celoti 
nerealiziranih oziroma storniranih pogodb. Na podlagi sklenjenih pogodb je Zavod dobaviteljem plačal 
skupno 80.960.851 EUR661. Podatki o pogodbah, ki jih je za nabavo zaščitne opreme sklenil Zavod v 
obdobju od 14. 3. 2020 do 1. 6. 2020, so skupaj z realizacijo po teh pogodbah prikazani v prilogi 2 tega 
poročila. 
 
Iz tabele v prilogi 2 izhaja, da je bila realizacija pogodbeno dogovorjenih količin zaščitne in medicinske 
opreme 100 % le v primeru naročil dezinfekcijskih sredstev. V več primerih pa dobavljene količine niso 
dosegale niti 50 % s pogodbami dogovorjenih količin zaščitne opreme. Pri tem je šlo v večini primerov prav 
za opremo, ki so jo potrebovali tudi oziroma predvsem zdravstveni delavci. V primeru naročil skupno 
4.000.000 mask FFP3 dobav sploh ni bilo, v primeru naročil mask FFP2 pa je bila realizacija 44,2 %. Na 
sliki 12 je prikazana primerjava med vsemi naročenimi in vsemi dobavljenimi maskami FFP2  glede na stanje 
po tednih v obdobju od 14. 3. 2020 do 31. 5. 2020662. 
 

                                                      

656  Upoštevani so tudi zneski pogodb, ki niso bile realizirane. 
657  Z družbo MEDICOP d. o. o. je bilo sklenjenih 5 pogodb, z družbama genEplanet diagnostika d.o.o.  in Kimi d. o. o. 

4 pogodbe, z družbami Acron d. o. o., Public digital infrastructure d. o. o. in družbo SANOLABOR d. d. 

3 pogodbe, z družbami ART-PE d. o. o., BO2 MEGA d. o. o., INOVATIO d. o. o. in LABENA d. o. o. 2 pogodbi, 

s preostalimi pa po ena pogodba. 
658  Upoštevane so tudi vrednosti pogodb, ki niso bile realizirane. 
659  Pogodba št. 2020-197 z družbo Public digital infrastructure d. o. o. 
660  Naročilnica št. 2020-147 N z družbo BO2-MEGA d. o. o. 
661  Odgovor Zavoda na zaprosilo z dne 10. 11. 2020 (e-sporočilo Zavoda z dne 17. 11. 2020). 
662  S 1. 6. 2020 Zavod prevzete zaščitne in medicinske opreme ni več predajal v razdelitev URSZR. 
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Slika 12: Primerjava med predvidenimi dobavami (glede na določila pogodb v zvezi z rokom dobave) in 
dejanskimi dobavami mask FFP2 po tednih v obdobju od 14. 3. 2020 do 31. 5. 2020 

 

Vir: dokumentacija in pojasnila Zavoda. 

 
S slike 12izhaja, da so bile prve pogodbeno dogovorjene dobave mask FFP2 predvidene v tednu od 
20. 3. 2020 do 27. 3. 2020, v katerem je bilo dobavljeno zgolj 1.350 od skupno pogodbeno predvidenih 
3.370.000 mask FFP2. Tudi v vseh nadaljnjih tednih skupne dobave mask FFP2 niso dosegale skupnih 
pogodbeno dogovorjenih dobav, pri čemer od 24. 4. 2020 pa do 31. 5. 2020 dobav mask FFP2 ni bilo več. 
 
V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, ki se nanašajo na: 

• določitev postopka javnega naročanja zaščitne in medicinske opreme iz skrajne nujnosti, 
• evidentiranje prispelih ponudb (e-sporočil) v obdobju od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020, 
• obravnavo prispelih ponudb (e-sporočil) v obdobju od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020, 
• določitev bistvenih elementov ponudbe, 
• preverjanje popolnosti ponudb, 
• seznanitev ponudnikov z razpisnimi pogoji in preverjanje izpolnjevanja pogojev, 
• preverjanje tehnične ustreznosti ponujene opreme in varnosti ponudnikov do 24. 3. 2020, 
• upoštevanje ocen potreb pri naročanju zaščitne in medicinske opreme, 
• sodelovanje in odločanje oseb v postopkih javnega naročanja brez pooblastil Zavoda. 

3.4.2.1 Uporaba postopka javnega naročanja opreme iz skrajne nujnosti 

Postopek javnega naročanja je Zavod vodil po ZJN-3, in sicer po postopku iz točke č prvega odstavka 
46. člena, torej po postopku s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. Navedeni 
postopek je Zavod izvajal na podlagi Sklepa Vlade z dne 14. 3. 2020 o določitvi Zavoda kot naročnika 
opreme, s katerim mu je Vlada naložila izvajanje naročil po tem postopku. 
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V obdobju od 14. 3. 2020 do 1. 6. 2020, ko je bil za nove (urgentne) nabave zaščitne in medicinske opreme 
zadolžen Zavod, so se okoliščine glede širjenja COVID-19 in ponudbe opreme na svetovnem trgu 
spreminjale. Zato se je tudi stopnja skrajne nujnosti nabav spreminjala, kar pomeni, da bi moral Zavod kot 
naročnik opreme in gospodar postopka javnega naročanja vsaj občasno preveriti, ali so še vedno izpolnjeni 
pogoji za izvajanje postopka javnega naročanja iz razloga skrajne nujnosti (postopek iz točke č prvega odstavka 
46. člena ZJN-3). Zavod ni preverjal pogojev za upravičenost uporabe navedenega postopka, prav tako na 
to potrebo ni opozoril Vlade, ki je Zavodu naložila uporabo tega postopka.  
 
Pojasnilo Zavoda663 

Zavod je zavezan k spoštovanju odločitev Vlade kot najvišjega organa izvršilne oblasti in kot ustanoviteljice zavoda v skladu 
z ZBR. Kljub navedenemu pa se je zavod zavedal, da so se pogoji, na podlagi katerih se je izbralo predmetni postopek javnega 
naročanja, spremenili, zato je z dopisom št. 587 in št. 592 z dne 6. 5. 2020 ter z dopisom št. 618/LI z dne 11.5. 2020 
poslal prošnjo za mnenje MJU, Direktoratu za javno naročanje in Državni revizijski komisiji (v nadaljevanju: DKOM) ter 
prosil za mnenje v zvezi z zaključkom javnega naročila za nakup zaščitnih sredstev in opreme v skladu s točko č) 
prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Zavod je pridobil odgovor MJU št. 430-144/2020/6 z dne 13. 5. 2020 in odgovor 
DKOM št. 020-1/2020-32 z dne 6. 5. 2020, vendar v njima ni mnenja oziroma usmeritev, kako ustaviti/zaključiti 
postopek naročanja v konkretnem primeru, ko vlada naloži naročanje blaga po točno določenem postopku, ko količinsko in 
časovno postopek naročanja ni determiniran. Prizadevanje zavoda o razrešitvi navedenega vprašanja je razvidno tudi iz 
zapisnikov MDS z dne 8. 5. 2020 in 15. 5. 2020. 
 

Ugotovili smo, da je Zavod v obdobju od 14. 3. 2020 do 31. 5. 2020 sklenil 64 pogodb za dobavo zaščitne 
in medicinske opreme na podlagi javnega naročila po postopku iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3, 
pri tem pa v nobenem primeru javnega naročila ni preveril in potrdil, da so izpolnjeni pogoji za njegovo 
uporabo. Zaradi opustitve navedenih preveritev Zavod ni obvladoval tveganj, da so bili postopki javnih 
naročil izvedeni v skladu z načeli transparentnosti in gospodarnosti.  
 
Pojasnilo Zavoda664 
Zavod je zavezan k spoštovanju odločitev Vlade kot najvišjega organa izvršilne oblasti in kot ustanoviteljice Zavoda v skladu 
z ZBR. Prav tako izhaja, da Vlada nikoli ni preklicala sklepa, s katerim je naložila Zavodu nabavo zaščitne in medicinske 
opreme na podlagi navedenega člena ZJN- 3. Tudi če Vlada ne bi sprejela sklepa, s katerim je odločila, da Zavod izvaja 
nabavo zaščitne opreme po postopku iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3, bi glede na tedanje okoliščine tudi Zavod, 
če bi samostojno odločal o izbiri postopka, uporabil isti postopek. 
 
Zavod bi moral vsaj občasno preveriti, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za izvajanje postopka javnega 
naročanja iz razloga skrajne nujnosti in o tem obvestiti Vlado. Z izvedbo rednih postopkov (kadar bi bili za 
to izpolnjeni pogoji) bi namreč lahko zagotovil večjo preglednost postopkov, hkrati pa omogočil večjo 
konkurenco ponudnikov. Zavod je prvič pristopil k rednemu postopku javnega naročanja šele po preklicu 
epidemije, in sicer 6. 7. 2020 oziroma 15. 7. 2020665. 

                                                      

663  Z dne 21. 1. 2021 v točki 7. 
664 Pojasnilo je Zavod podal v ugovoru z dne 22. 2. 2021. 
665  Javno naročilo št. JN004267/2020-B01, objavljeno na portalu javnih naročil dne 6. 7. 2020, 

[URL: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358955], februar 2021, in javno naročilo št. JN004486/2020-

B01 z dne 15. 7. 2020, [URL: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=360379], februar 2021. 
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3.4.2.2 Določitev bistvenih elementov ponudbe 

Glede na način zbiranja ponudb za dobavo zaščitne in medicinske opreme, ki ga je izbral Zavod, je pogoj 
za transparentno in učinkovito ocenjevanje popolnosti ponudb natančna določitev bistvenih elementov 
ponudbe, vključno z določitvijo dokazil, ki naj jih ponudnik priloži k ponudbi, da se bo ponudba štela za 
popolno. Pri tem je pomembno, da naročnik pravočasno objavi natančno informacijo o zahtevanih 
elementih ponudbe in tako zagotovi, da se lahko karseda širok krog potencialnih ponudnikov seznani s 
pogoji za sodelovanje v nabavnem postopku in možnostmi za oddajo ustrezne ponudbe. 
 
Ugotovili smo, da so člani Strokovne komisije Zavoda že 18. 3. 2020 pripravili dokument, v katerem so 
popisali bistvene elemente ponudbe in dokazila, ki naj jih predložijo ponudniki, če naj se ponudba vsebinsko 
obravnava (v nadaljevanju: Predlog obveznih elementov). Tako je Predlog obveznih elementov vključeval: 
opredelitev ponudnika, vrsto blaga in tehnično specifikacijo, količino, ceno na enoto, kraj in rok dobave in 
plačilne pogoje. V Predlogu obveznih elementov so bili kot obvezna dokazila navedeni še naslednji 
dokumenti: certifikat, "test report", fotografija embalaže in izdelkov. Predlog obveznih elementov je eden 
izmed članov Strokovne komisije Zavoda prek elektronske pošte posredoval666 direktorju Zavoda, 
uslužbencem Zavoda, uslužbenki MGRT in poslanki Državnega zbora. Iz e-sporočila izhaja, da je član 
Strokovne komisije Zavoda naslovnike obvestil o tem, da so uslužbenci Zavoda pripravili Predlog obveznih 
dokumentov. Ugotovili smo, da je bil Predlog obveznih elementov pomanjkljiv, saj niti okvirno ni določil 
bistvenih pogojev, ki naj bi jih ponudniki izpolnjevali za sodelovanje v postopku. Tako ni določil poglavitnih 
meril za izbor najugodnejših ponudb in ni opredelil dodatnih možnosti prilagoditve naročila ponudnikom 
(v obliki predplačil opreme ob ustreznem zavarovanju, pomoči države pri organiziranju transporta opreme 
iz tujine, pri izdaji potrdil o tem, da gre za nakup za potrebe države, kar so ponudniki lahko uporabili v 
razmerju do svojih dobaviteljev oziroma proizvajalcev in podobo), ki bi ob izrednih razmerah na trgu 
zaščitne opreme nedvomno lahko prispevale k temu, da bi karseda širok krog potencialnih ponudnikov 
izkazal interes za dobavo opreme in oddajo ponudbe.  
 
Zavod informacije iz Predloga obveznih dokumentov ni javno objavil, da bi ponudnike obvestil, kaj morajo 
njihove ponudbe vsebovati. Ocenjujemo, da zato ponudniki niso mogli vedeti, kateri so vsi bistveni elementi 
ponudbe in katera so obvezna dokazila za obravnavo ponudbe, kar je po naši oceni prispevalo k temu, da 
so pogosto pripravili pomanjkljive ponudbe. Pri tem je velika večina ponudb vsebovala predvsem reklame, 
ponudbo pomoči, neopredeljene možnosti dobave in izdelave opreme, vprašanja o potrebah po opremi, 
prošnje za napotitev na ustrezne organe in podobno. Zavod je sicer izkazal, da je posameznim ponudnikom 
v odgovor na njihove posredovane (nepopolne) ponudbe pošiljal e-sporočila, kjer jih je opozoril na vse 
obvezne elemente ponudbe in dokazila, ki bi jih ponudniki morali priložiti, vendar ni izkazal, da je tako 
ravnal pri vseh ponudnikih667. Ne glede na dejstvo, da je v tistem času na trgu primanjkovala zaščitna 
oprema, bi bilo po naši oceni potrebno, da bi Zavod tudi javno objavil natančno informacijo, na podlagi 
katere bi se vsi ponudniki lahko seznanili z vsebino nabavnega postopka za zaščitno in medicinsko opremo, 
ter da bi v ponudbe vključili vse bistvene podatke (med drugim tudi o plačilnih pogojih in kraju dobave) in 
predložili vsa zahtevana dokazila o ponujeni opremi, da bi se ponudbe štele za popolne. Z opustitvijo objave 
natančne in celovite informacije o bistvenih elementih ponudbe je Zavod po naši oceni prispeval k temu, 
da so potencialni ponudniki posredovali e-sporočila, ki niso imela vseh elementov ponudbe (med drugim 

                                                      

666  E- sporočilo z dne 18. 3. 2020, (zadeva: Ponudbe – zahtevani podatki in dokumenti), naslovljeno na direktorja 
Zavod, uslužbence Zavoda, uslužbenko MGRT in poslanko Državnega zbora.   

667  Na primer e-sporočilo uslužbenca Zavoda z dne 19. 3. 2020, naslovljeno na predstavnika družbe Xan Max, d. o. o. 
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tudi navedbe plačilnih pogojev in kraja dobave) in dokazil o ponujeni opremi, kar je vodilo v pozivanje 
ponudnikov k številnim dopolnitvam ponudb. Poleg dejstva, da so dopolnitve ponudb terjale dodaten čas, 
so številne dopolnitve povzročale nesledljivost in s tem nepreglednost končnih ponudb. Zavod je z 
opustitvijo objave informacije o bistvenih elementih ponudbe po naši oceni prispeval k temu, da je na njegov 
naslov prispelo enormno število e-sporočil, ki jih ni bilo mogoče šteti kot ponudbe. S tem je Zavod po naši 
oceni vzpostavil izhodišče za neučinkovito izvedbo javnega naročanja. Preveritve e-sporočil, ki niso imela 
elementov ponudb, in pozivanje ponudnikov k dopolnitvam je terjalo nesorazmerno veliko časa v primerjavi 
s številom pridobljenih popolnih ponudb. Tako ravnanje Zavoda v omejenem času, ko se je neizmerno 
mudilo pri pridobivanju ponudb, je bilo po naši oceni neučinkovito.  

3.4.2.3 Evidentiranje prispelih ponudb (e-sporočil) v obdobju od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 

Ponudniki zaščitne in medicinske opreme so Zavodu pošiljali ponudbe (e-sporočila) na e-naslov 
info@dbr.si, ponudbe pa so prihajale tudi na e-naslove uslužbencev Zavoda. Ugotovili smo, da Zavod  
e-naslova info@dbr.si nikoli ni identificiral kot uradnega in enotnega e-naslova za prejem ponudb, hkrati pa 
tudi ni poskrbel, da bi bile vse ponudbe, prispele na e-naslove uslužbencev Zavoda, preposlane na skupni 
uradni e-naslov. Zavod tako ni vzpostavil evidence vseh ponudb, prispelih na Zavod, posledično pa ni 
zagotovil ustrezne podlage za enotno obravnavo vseh prejetih ponudb. Ne glede na to pa Zavod sploh ni 
obravnaval vseh ponudb (e-sporočil), ki so prispele na uradni e-naslov info@dbr.si. Kot razlog za opustitev 
obravnave vseh ponudb je navedel preobremenjenost uslužbencev Zavoda 668. Prav tako tudi ni jasno, koliko 
(če sploh) in katere ponudbe (e-sporočila) od 757 ponudb (e-sporočil), ki naj bi mu jih posredovala URSZR 
do 24. 3. 2020, je Zavod obravnaval. Zaradi tega ne moremo ne potrditi ne zavreči tveganja, da ponudb, ki 
naj bi jih Zavod prejel od URSZR, ni obravnaval noben deležnik.  
 
Z opustitvijo vzpostavitve evidence o vseh prejetih ponudbah je Zavod po naši oceni prispeval k 
nepreglednosti postopkov javnega naročanja, poleg tega pa tudi k neenaki obravnavi ponudnikov. Zaradi 
nesledljivosti ponudb v reviziji ni bilo mogoče ugotoviti, koliko ponudb je Zavod dejansko obravnaval ter 
ali je vse ponudbe, ki jih ni obravnaval, preposlal drugim deležnikom ter katerim. 

3.4.2.4 Obravnava prispelih ponudb (e-sporočil) v obdobju od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 

V tridnevnem obdobju od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 je Zavod samostojno obravnaval prispele ponudbe 
(e-sporočila). Vendar pa smo ugotovili, da Zavod ni določil, kdaj naj bi se ponudbe štele za popolne in 
ustrezne. Ne glede na to, je v tem obdobju nekatere ponudnike pozival k dopolnitvam ponudb, pri tem pa 
ponudnike neutemeljeno neenotno obravnaval, saj: 

• v nekaterih primerih ni upošteval ponudb, ki so izpolnjevale vse elemente ponudbe in so v primerjavi z 
ostalimi ponudbami, prejetimi v tistem času, vključevale ugodne dobavne roke in obsežno količino 
opreme669, 

                                                      

668  Odgovor Zavoda na 1.1. točko Zaprosila št. 5. 
669  Tak primer smo zaznali pri ponudniku B211 za ponudbo z dne 18. 3. 2020, ponudniku Ajda E.T.C. za ponudbo z 

dne 19. 3. 2020, ponudniku MI6 Marketing Intelligence d.o.o. za ponudbo z dne 19. 3 2020, ponudniku Pharsol d.o.o. 

za ponudbi z dne 19. 3. 2020 in ponudniku Hopstyria d.o.o. za ponudbi z dne 20. 3. 2020. 
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• je posredniku pri ponudbi zaščitne in medicinske opreme posredoval natančne karakteristike opreme, 
medtem ko drugim ponudnikom takšnih navodil, skupaj s pozivom k dopolnitvi ponudbe, ni podal670. 

 
Pojasnilo Zavoda671 
Navedeni ponudniki niso bili pozvani k dopolnitvam, saj jih zaradi velike količine ponudb, zaposleni niso uspeli niti odpreti. 
 
Zavod ni aktiviral večjega števila uslužbencev ali zunanjih deležnikov za obravnavo ponudb, pri tem pa 
razlogov za to ni izkazal niti utemeljil. Zaradi tega po naši oceni ni preprečeval tveganj za neenotne 
obravnave ponudnikov niti tveganj za neobravnavo ustreznih in obetavnih ponudb (e-sporočil).  
Iz navedenega izhaja, da Zavod v obdobju od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 ni poskrbel, da bi zagotovil enotno 
obravnavo ponudb in ponudnikov. K takemu stanju so po naši oceni lahko prispevale tudi aktivnosti 
zunanjih deležnikov, s katerimi so ti lahko posredno vplivali na izbor posameznega ponudnika. Zavod je v 
nekaterih posameznih primerih postopke zbiranja in obravnave ponudb izvedel v kratkem času, odločitev 
o podpisu pogodb z določenimi ponudniki672 pa je sprejel hitro v primerjavi z ostalimi ponudniki. Primere 
aktivnosti zunanjih deležnikov, ki jih Zavod kot naročnik opreme ni pooblastil za sodelovanje in izvajanje 
nalog v okviru javnega naročanja opreme in so z aktivnostmi po naši oceni lahko vplivali oziroma poskusili 
vplivati na postopke obravnave ponudb, prikazujemo v nadaljevanju (primeri A, B, C). 
 

Primer A673 
Ponudnik je 14. 3. 2020 Zavodu poslal ponudbo za zaščitne maske (FFP2, medicinske maske in maske M3). 
16. 3. 2020 je Zavod v zvezi z navedeno ponudbo prejel e-sporočilo fizične osebe674, ki se je sklicevala na 
sporočilo675, iz katerega izhaja, da naj bi po navodilu predsednika Vlade posredovala informacijo, da so 
maske dobavljive takoj. Na podlagi navedenega naj bi direktor Zavoda dne 17. 3. 2020 telefonsko kontaktiral 
ponudnika, iz dokumentacije pa je razvidna zabeležka, da je enemu izmed uslužbencev Zavoda fizična oseba 
grozila z izgubo službe. 18. 3. 2020 je Zavod s ponudnikom podpisal pogodbo za dobavo 1.000.000 
troslojnih zaščitnih mask EN14683 po 0,49 EUR/kos. 
 

                                                      

670 Zavod je na primer natančne karakteristike opreme posredoval posredniku SAZU, ponudnikom DR Hladnik, 

Demetra, Dušan Uršič, Nolit, Lejmer pa ne. 
671  Odgovor Zavoda na 1.1. točko Zaprosila št. 5. 
672  Tak primer smo zasledili pri ponudniku KOREZ-SORTING GROUP, d. o. o., ponudniku Dobnik Trade in 

ponudniku genEplanet diagnostika d.o.o. 
673  Dobnik trade d. o. o. 
674  Gre za predsednika ene od neparlamentarnih strank. 
675  16. 3. 2020, 17:58 je oseba op. ime predsednika zunajparlamentarne politične stranke napisala: "Po navodilu PV JJ 

ti posiljam kontakt do takoj dosegljivih vec kot 2 mio zasc. mask v Turciji…" 
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Primer B676 
Ponudnik je dne 17. 3. 2020 poslal ponudbo za dobavo zaščitnih mask N95 na e-naslov uslužbencev 
Zavoda677. Dne 19. 3. 2020 je ponudnik izpostavil problem prevoza ponujene opreme v Slovenijo. Poslanka 
Državnega zbora je o navedeni problematiki prevoza seznanila678 ministra za obrambo, ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in predsednika Vlade. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
sporočilo ponudnika in poslanke Državnega zbora posredoval državnemu sekretarju na MGRT, 
uslužbenkama MGRT, direktorju Zavoda in Zavodu pri tem pa poudaril nujnost in prednostno 
obravnavo679. Ne glede na navedeno Zavod pogodbe s ponudnikom ni sklenil.  

 
Primer C680 

Domači ponudnik je 19. 3. 2020 na MGRT poslal e-sporočilo z informacijo, da proizvaja zaščitne maske. 
MGRT je to e-sporočilo posredovalo na Zavod. Zavod prejetega e-sporočila ni obravnaval, saj naj bi 
domačo proizvodnjo urejalo MGRT681. Čez 10 dni (30. 3. 2020) je uslužbenka MGRT Zavodu posredovala 
e-sporočilo z informacijo, da "je s podjetjem, glede na nujne potrebe, dogovorjena dnevna dobava 50.000 
mask in cena 0,76 EUR na masko (upoštevan 5-odstotni popust na naročeno količino)+DDV. Prvi dan 
dobave je sreda, 1. 4. 2020 – pogodba pa se podpiše za dnevne dobave do 17. 4. 2020". Iz poslanega e-
sporočila izhaja, da naj bi se prva dobava blaga izvršila že čez dva dni. Zavod je tako z domačim 
ponudnikom pogodbo sklenil 30. 3. 2020, soglasje k pogodbi pa je od MGRT pridobilo dan po podpisu 
pogodbe in dan pred prvo dobavo blaga, to je 31. 3. 2020. Pospešitev oziroma prednostna obravnava tega 
ponudnika dodatno izhaja iz ugotovitve, da obravnava ponudbe v okviru MDS na dan sklenitve pogodbe 
še ni bila zaključena, saj SOVA, ki je bila po protokolu MDS zadolžena za podajanje varnostnih ocen, te 
ocene na dan sklenitve pogodbe še ni podala. SOVA je sporočila varnostni zadržek kasneje (po sklenitvi 
pogodbe), ko je izdelala varnostno oceno ponudnika. 

 
Po drugi strani pa Zavod na nekatere ponudbe, ki jih je prejel, sploh ni odgovarjal. Takšna je bila na primer 
tudi ponudba, ki jo je veleposlaništvo 18. 3. 2020 posredovalo med drugim poslanki Državnega zbora, 
državnemu sekretarju na MGRT, direktorju Zavoda, predstavnikoma MORS in MZZ. Šlo je za ponudbo 
medicinske opreme682 (v priponkah naj bi bile fotografije, specifikacija in cene zaščitne opreme in 

                                                      

676  Bitset d. o. o. 
677  E-sporočilo ponudnika z dne 17. 3. 2020 z naslednjo vsebino: "kot ravnokar dogovorjeno z gospo [op. naveden 

priimek poslanke Državnega zbora], popravljam ponudbo na 600.000 kosov mask modela: N95". 
678  E-sporočilo poslanke Državnega zbora z dne 19. 3. 2020 z naslednjo vsebino: "Pozdravljeni, prosim za odgovor. 

Lep pozdrav [op. navedeno ime poslanke Državnega zbora]". 
679  E-sporočilo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 19. 3. 2020 z naslednjo vsebino: "Nujno!!! 

Prednostna obravnava!!!"; v zadevi sporočila pa je navedel "URGENTNO – NAVODILO PV!!!". 
680  KOREZ-SORTING GROUP, d. o. o.  
681  Odgovor Zavoda na 2.1. točko Zaprosila št. 5. 
682  Medicinska oprema na zalogi, kot izhaja iz sporočila, je: maske FFP2 in FFP3 (specializirane za medicinsko osebje 

in standardne), kirurške maske (troslojne), I-stat hitri laboratorijski aparati, sistemi za aplikacijo kisika, naprave za 

steriliziranje prostorov, zaščitne obleke, zaščitna očala, zaščitne rokavice nitril in latex ter brezstični termometri. 
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medicinskih aparatov), posredovano s strani podjetja683, ki je na kitajskem trgu na voljo takoj – na zalogi684. 
Poslanka Državnega zbora je ponudbo posredovala tudi Zavodu s pripisom "Pošiljam na drž. blagovne 
rezerve, da sprovedejo naročilo, če bo strokovno sprovedeno..."685. Iz prejete dokumentacije ne izhaja, da 
bi Zavod navedeno ponudbo obravnaval ali nanjo odgovoril. 
 
Iz pojasnil Zavoda686 in drugih virov687 izhaja, da je Zavod sklenil pogodbe za dobavo: 

• ventilatorjev na podlagi seznama ponudb štirih ponudnikov, ki mu ga je po e-pošti posredovalo 
MGRT688,  

• kisikovih grup z vozičkom na predlog MGRT, 
• mask FFP2 na predloga URSZR. 

 
V primerih, kjer so pri obravnavi ponudb sodelovali nekateri drugi deležniki, smo v nekaterih primerih 
ugotovili tudi, da Zavod ni poskrbel za sledenje celotnemu postopku obravnave ponudb, saj se je 
komunikacija v fazi obravnave nekaterih ponudb s posameznimi ponudniki prekinila689 in tako pogodbe za 
dobavo opreme niso bile sklenjene. Zaradi nedokumentiranja postopkov v reviziji ni bilo mogoče ugotoviti 
razlogov za prekinitev komunikacije.  
 
Zavod je pojasnil690, da "ponudniki v takih primerih niso mogli izpolniti ponudb zaradi razlogov na njihovi 
strani oziroma so raje prodali maske gospodarstvu", vendar pa v reviziji zaradi pomanjkljive dokumentacije 
tega nismo mogli potrditi.  
 
Ocenjujemo, da je bil Zavod pri obravnavi ponudb v položaju, ko bi moral kot gospodar postopka javnega 
naročanja ponudbe za dobavo opreme obravnavati povsem samostojno in neodvisno, v praksi pa je pri 
postopkih na podlagi Sklepa Vlade z dne 14. 3. 2020 o Zavodu kot naročniku opreme sodelovalo še MGRT. 
Po naši oceni je Vlada postavila Zavod v položaj, ko ni samostojno odločal v vseh postopkih, saj mu je 
odločitve v nekaterih primerih predlagalo MGRT, ne glede na to pa je bil v skladu z ZJN-3 kot naročnik 

                                                      

683  Podjetja CrossInfinity Ltd. 
684  Elektronsko sporočilo veleposlanice z dne 18. 3. 2020. 
685  Elektronsko sporočilo poslanke Državnega zbora z dne 18. 3. 2020. 
686  Odgovor Zavoda z dne 22. 5. 2020 na Zaprosilo 1, točka 25. 
687  Povezava s točko 3.4.2.9 tega poročila. 
688  E-sporočilo uslužbenca MGRT, člana MDS, z dne 17. 3. 2020, naslovljeno "Navodilo ZBR za nakup 

110 respiratorjev in prevzem donacije 30 respiratorjev", in e-sporočilo z dne 18. 3. 2020, kjer je bilo zapisano, da 

"Prosimo za nujno potrditev in izvedbo naročil spodaj navedenih respiratorjev. Naročamo spodaj navedene 
respiratorje, cene in specifikacije navedene spodaj. Nujno!". Sporočilo z dne 17. 3. 2020 je bilo naslovljeno na 

direktorja Zavoda in posredovano v vednost ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnemu sekretarju 

na MGRT, uslužbencu Zavoda in na splošni e-naslov Zavoda. Sporočilo z dne 18. 3. 2020 je bilo naslovljeno na 
direktorja Zavoda ter na uslužbenca Zavoda, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnega sekretarja 

na MGRT ter še na dva uslužbenca MGRT. 
689  Tak primer smo zaznali pri ponudniku Epson, ki mu je Zavod v podpis poslal pogodbo za 6 mio troslojnih mask 

EN14683 po 0,43 EUR/kos, in pri ponudniku Bitset, ki mu je Zavod v podpis poslal pogodbo za 600.000 mask 

N95 po 1,95 EUR/kos. Zavod z nobenim od teh ponudnikov pogodbe ni sklenil. 
690  Odgovor Zavoda na točko 3.1. Zaprosila št. 5. 



166 NABAVE ZAŠČITNE IN MEDICINSKE OPREME | Revizijsko poročilo 

 

 

opreme formalno odgovoren za vse postopke. Ne glede na navedeno formalno odgovornost pa Zavod ob 
poseganju Vlade in MGRT v postopke tudi ni mogel povsem samostojno določiti načina oziroma protokola 
glede obravnave ponudb, prav tako tudi ne pogojev za to, kdaj naj se ponudba in/ali oprema štejeta za 
ustrezno691. Ob velikem številu prispelih ponudb (e-sporočil) Zavod tudi ni uspel dokumentirati postopkov 
obravnave ponudb. Z opustitvijo poglavitnih ravnanj v postopkih javnega naročanja se je Zavod po naši 
oceni v celoti odmaknil od načel transparentnega vodenja postopkov in enake obravnave ponudnikov. 
Ocenjujemo, da sta k takemu stanju prispevala tudi Vlada in MGRT s svojimi aktivnostmi. 

3.4.2.5 Seznanitev ponudnikov z razpisnimi pogoji in preverjanje izpolnjevanja pogojev 

Ugotovili smo, da Zavod ponudnikov pred izborom ponudb, ki so obetale dobave opreme, ni seznanil s 
pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali za sodelovanje v postopku.   
 
Ugotovili smo, da je Zavod v fazi izbora posamezne ponudbe in podpisovanja pogodbe ponudniku 
posredoval lasten obrazec z izjavo ponudnika o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev iz razpisne 
dokumentacije (v nadaljevanju: obrazec o izpolnjevanju pogojev) in obrazec z izjavo o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu sodelujočega podjetja. V obrazcu o izpolnjevanju pogojev je Zavod naštel splošne 
obvezne pogoje, ki predstavljajo razloge za izključitev ponudnika v skladu z ZJN-3692, in dodal pogoj, da se 
ponudniki strinjajo in sprejemajo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo naročila, čeprav ta sploh ni 
obstajala. Poleg tega Zavod tudi ni preverjal, ali so izjave, ki so jih podali dobavitelji, resnične. Ne glede na 
to, da je Zavod zaradi epidemije moral zagotoviti zadostne količine zaščitne opreme v čim krajšem času, bi 
po naši oceni moral preveriti finančno stanje dobavitelja (na primer zmožnost zagotovitve opreme in 
zagotovitve zavarovanja za predplačilo opreme), vsaj pri materialno pomembnejših poslih z neuveljavljenimi 
dobavitelji oziroma v primerih, ko je bilo s pogodbo dogovorjeno predplačilo, ki ni bilo v celoti oziroma 
pravilno zavarovano693. Poleg tega smo ugotovili, da Zavod obrazca o izpolnjevanju pogojev ni zahteval in 
pridobil od vseh izbranih ponudnikov694, v enem primeru pa je ponudnik695 izpolnil obrazec šele po oddaji 
naročila. Zato ocenjujemo, da Zavod pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ponudnikov v 
postopku javnega naročanja ni bil učinkovit. 

3.4.2.6 Preverjanje popolnosti ponudb 

Zavod je samostojno presojal popolnost izključno tistih ponudb, ki so prispele na Zavod do 20. 3. 2020,  
popolnost ponudb, ki so prispele na URSZR po tem datumu, je presojala URSZR. Zavod naj bi sicer 

                                                      

691  Na primer uslužbenec MGRT je dne 17. 3. 2020 poslal e-sporočilo, naslovljeno "Navodilo ZBR za nakup 110 

respiratorjev in prevzem donacije 30 respiratorjev", in dne 18. 3. 2020 e-sporočilo z besedilom: "Prosimo za nujno 
potrditev in izvedbo naročil spodaj navedenih respiratorjev. Naročamo spodaj navedene respiratorje, cene in 

specifikacije navedene spodaj. Nujno!". Sporočili sta bili poslani direktorju Zavoda in dani v vednost med drugim 

ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo in državnemu sekretarju na MGRT. 
692  75. člen ZJN-3. 
693  V  primeru pogodbe št. 2020-128 z družbo GJM d. o. o., ki zaradi nezmožnosti lastnega financiranja opreme ni 

bila sposobna zagotoviti dobave opreme. 
694  Obrazca o izpolnjevanju pogojev nista izpolnila dva dobavitelja, in sicer TOSAMA d.o.o. (naročilnica št. 2020-122 

o. o.)  in BO2-MEGA d. o. o.  (naročilnica št. 2020-147 in naročilnica št. 2020-155).  
695  Pogodba št. 2020-129 z družbo KIMI d. o. o. 
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obravnaval vse ponudbe, prispele med 14. 3. 2020 in 23. 3. 2020, vendar smo ugotovili, da je dejansko 
obravnaval (presojal popolnost) le tiste ponudbe, ki so prispele med 17. 3. 2020 in 20. 3. 2020 (več v 
točki 3.4.2.4 tega poročila). URSZR je obravnavala ponudbe (presojala njihovo popolnost), ki jih je prejela 
po ustanovitvi MDS, to je po 24. 3. 2020. Ne glede na to, kateri deležnik (Zavod ali URSZR) je presojal 
popolnost ponudb, je Zavod sklepal pogodbe na podlagi ponudb, za katere je bila odločitev o njihovi 
popolnosti sprejeta na Zavodu ali URSZR. 
 
Ugotovili smo, da je bilo vsaj 32696 od 64 pogodb sklenjenih na podlagi ponudbe (prispele in obravnavane 
bodisi na Zavodu bodisi na URSZR), ki ni vključevala vseh bistvenih elementov, ki bi omogočali njeno 
celovito vsebinsko obravnavo in jih je kot takšne opredelil Zavod sam v svojem internem neobjavljenem 
Predlogu obveznih elementov oziroma URSZR v informaciji, ki jo je na spletu objavila 30. 3. 2020. V večini  
primerov so manjkali podatki glede roka dobave, opredelitve kraja dobave in podatki glede plačilnih pogojev. 
Manjkali so torej podatki, ki jih je Zavod sicer opredelil v internem Predlogu obveznih elementov ponudbe, 
ki pa ga ni javno objavil, zato ponudnikom ti elementi niso bili znani (so pa ti podatki izhajali iz medsebojne 
korespondence uslužbencev Zavoda in v posameznih primerih korespondence s ponudniki)697, medtem ko 
je URSZR navedene podatke zahtevala z javno objavo informacije o zahtevanih elementih ponudbe šele 
30. 3. 2020. V posameznih primerih698 ponudniki niso podali natančnih podatkov o končni ceni in količini 
zaščitne opreme in niso predložili tehničnih specifikacij za posamezne vrste opreme. Zavod oziroma po 
24. 3. 2020 URSZR bi morala v vseh teh primerih ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe, česar pa nista 
storila. 
 
Poleg tega smo ugotovili tudi, da je Zavod sklenil 3 pogodbe699 z dobavitelji, ki ponudb za dobavo s pogodbo 
naročene opreme sploh niso predložili (niti na Zavod niti na URSZR).   

                                                      

696  Naročilnica št. 2020-122 družbi TOSAMA d.o.o., pogodba št. 2020-124 z družbo LABENA d.o.o., pogodba 

št. 2020-125 z družbo BIOVIS d.o.o., pogodba št. 2020-128 z družbo GJM d.o.o., pogodbe št. 2020-130,  
št. 2020-170 in št. 2020-175 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK 

TRADE d. o. o., pogodbe št. 2020-134, št. 2020-139 in št. 2020-181 z družbo SANOLABOR d.d., pogodbi 

št. 2020-136 in 2020-153 z družbo ART-PE d. o. o., pogodba št. 2020-138 z družbo RAM 2, d.o.o., pogodba 
št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o., pogodba št. 2020-145 z družbo FREJA, d.o.o., pogodba št. 2020-146 z družbo 

PROPIP d.o.o., naročilnici št. 2020-147 in 2020-155 družbi BO2-MEGA d. o. o., pogodba št. 2020-153 z družbo 

MD GLOBAL LOGISTICS d.o.o., pogodbe št. 2020-160 in št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL 
INFRASTRUCTURE d.o.o., pogodba št. 2020-163 z družbo ACRON d. o. o., pogodba št. 2020-171 z družbo 

KOREZ-SORTING GROUP, d. o. o., pogodba z družbo št. 2020-178 Cross Continental d. o. o., pogodba 

št. 2020-188 z družbo OMNIA DRINK d. o. o., pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o., pogodba 
št. 2020-211 z družbo Betaplan d. o. o., pogodba št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana, 

pogodba št. 2020-269 z družbo BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, pogodba št. 2020-270 z družbo 

Dana, d. o. o., pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o. 
697  Povezava s točko 3.4.2.2 tega poročila. 
698  Na primer naročilnica št. 2020-122 družbi TOSAMA d.o.o., pogodba št. 2020-145 z družbo FREJA, d.o.o. in 

pogodba št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. 
699  Pogodba št. 2020-205 z dne 14. 4. 2020 z družbo KIMI d.o.o. in pogodba št. 2020-216 z dne 15. 4. 2020 z družbo 

PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. za dobavo 1.400.000 mask tipa Ia in pogodba št. 2020-139 z 

dne 19. 3. 2020 z družbo SANOLABOR d.d. v delu, ki se nanaša na dobavo 413.000 kirurških troslojnih mask. 
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Ugotovili smo, da je Zavod s ponudniki sklenil kar 29700 pogodb, čeprav ponudniki k ponudbam, na podlagi 
katerih so bile sklenjene navedene pogodbe, niso predložili certifikatov. Pri tem je 26 ponudb samostojno 
obravnaval Zavod, pri preostalih 3 ponudbah701 pa je bila v obravnavo vključena MDS oziroma njen član, 
ki je bil od 24. 3. 2020 odgovoren za presojo tehnične ustreznosti ponujene opreme. V vsaj 15702 od 
navedenih 29 primerov pogodb k ponudbam tudi ni bila predložena fotografija embalaže in izdelka. Zaradi 
tega Zavod, ki je bil do 20. 3. 2020 odgovoren tudi za izvedbo preveritve tehnične ustreznosti ponujene 
opreme, ter član MDS, ki je bil od 24. 3. 2020 odgovoren za presojo tehnične ustreznosti ponujene opreme, 
nista imela zagotovljenih pogojev za strokovno presojo tehnične ustreznosti ponujene opreme in s tem tudi 
ne za enotno ter objektivno obravnavo in izbor ponudb. Zaradi opustitve natančne določitve zahtevanih 
elementov ponudbe, da se bo ta štela kot popolna, in posledično zaradi pomanjkljivih ponudb in vprašljivega 
izbora ponudb, Zavod ni mogel preprečiti tveganj, da bo dobavljena oprema tehnično neustrezna. 

3.4.2.7 Preverjanje tehnične ustreznosti ponujene opreme in varnostne ocene  

V obdobju od 14. 3. 2020 do 23. 3. 2020 je bil za obravnavo ponudb in posledično za presojo tehnične 
ustreznosti ponujene zaščitne in medicinske opreme zadolžen Zavod.  
 
V zvezi s tem je Zavod pojasnil703, da tehnične ustreznosti opreme ni preverjal, saj je bila ta predhodno že 
izvedena s strani MZ ali UKC Ljubljana, za kar pa Zavod ni predložil dokazil. Prav tako Zavod ni izkazal,  
 

                                                      

700  Naročilnica št. 2020-122 družbi TOSAMA d.o.o., pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d.o.o., pogodba št. 2020-131 

z družbo LABENA d.o.o., pogodbe št. 2020-134, št. 2020-139 in št. 2020-181 z družbo SANOLABOR d.d., 

pogodba št. 2020-136 z družbo ART-PE d. o. o., pogodba št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o., pogodba 
št. 2020-138 z družbo RAM 2, d.o.o., pogodba št. 2020-140 z družbo PREVENT&DELOZA d.o.o., pogodba 

št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o., pogodba št. 2020-145 z družbo FREJA, d.o.o., pogodba št. 2020-146 z družbo 

PROPIP d.o.o., naročilnici št. 2020-147 in 2020-155 družbi BO2-MEGA d. o. o., pogodba št. 2020-148 z družbo 
XAN-MAX d.o.o., pogodba št. 2020-150 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-153 z družbo MD GLOBAL 

LOGISTICS d.o.o., pogodbe št. 2020-160, št. 2020-197 in št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL 

INFRASTRUCTURE d.o.o., pogodba št. 2020-167 z družbo INTERPART, d. o. o., pogodba št. 2020-174 z družbo 
Krka, d. d., pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d. o. o., pogodba št. 2020-182 z Marijano Plevnik s. p., pogodba 

št. 2020-211 z družbo Betaplan d. o. o., pogodba št. 2020-269 z družbo BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, 

pogodba št. 2020-270 z družbo Dana, d. o. o., pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o. 
701  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o., pogodba št. 2020-167 z družbo 

INTERPART, d. o. o., pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d. o. o. 
702  Naročilnica št. 2020-122 družbi TOSAMA d.o.o., pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d.o.o., pogodba št. 2020-131 

z družbo LABENA d.o.o., pogodbi št. 2020-134 in št. 2020-139 z družbo SANOLABOR d.d., pogodba št. 2020-140 

z družbo PREVENT&DELOZA d.o.o., pogodba št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o., pogodba št. 2020-145 

z družbo FREJA, d.o.o., naročilnica št. 2020-155 družbi BO2-MEGA d. o. o., pogodba št. 2020-148 z družbo 
XAN-MAX d.o.o., pogodba št. 2020-150 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-153 z družbo MD GLOBAL 

LOGISTICS d.o.o., pogodba št. 2020-174 z družbo Krka (Zavod jo je sklenil neodvisno od MDS), d. d., 

pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d. o. o., pogodba št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL 
INFRASTRUCTURE d.o.o. 

703  "Tehnične ustreznosti Zavod ni preverjal, saj je bila predhodno že izvedena s strani MZ ali UKC Ljubljana." Odgovor Zavoda 

k točki 5 na Zaprosilo št. 2 računskega sodišča, št. 420-8/2020/42 z dne 1. 6. 2020. 
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kako naj bi bila preverjana tehnična ustreznost opreme pri ponudbah, ki tudi niso vsebovale potrebnih 
podatkov in dokazil (kot na primer certifikatov, "test reportov", fotografij embalaže in izdelkov).  
 
Po ustanovitvi MDS je bil skladno s protokolom MDS za presojo tehnične ustreznosti ponujenega blaga 
zadolžen predstavnik MZ, dodatno pa se je skladno s protokolom MDS prek SOVE preverjalo tudi 
varnostno tveganje poslovanja s ponudnikom. V skladu s protokolom naj bi MDS (URSZR) tako pregledane 
in ocenjene "ustrezne ponudbe" posredovala Zavodu, ki je bil zadolžen za izbiro ponudbe in sklenitev 
pogodbe (več v točki 3.3.3 tega poročila). Ob doslednem upoštevanju protokola bi tako URSZR Zavodu 
ponudbo kot popolno in ustrezno posredovala samo v primeru potrditve, da je ponudba popolna, da je 
ponujena oprema tehnično ustrezna ter da ni zadržka glede varnostne ustreznosti ponudnika, obenem pa 
Zavod ne bi smel skleniti pogodbe brez takšne predhodne potrditve URSZR. 
 
URSZR je na Zavod posredovala 37 ponudb, Zavod pa je sklenil 40 pogodb za nabavo zaščitne in 
medicinske opreme. Pri tem smo ugotovili, da vseh ponudb, na podlagi katerih so bile sklenjene pogodbe, 
Zavod ni dobil od URSZR po protokolu MDS. Tako je Zavod pogodbe s ponudniki sklepal tudi na podlagi 
lastne presoje704 med drugim tudi na podlagi ponudb, ki mu jih je posredovalo MGRT705, hkrati pa tudi ni 
sklenil pogodb na podlagi vseh ponudb, ki jih je prejel od URSZR.  
 
Prav tako smo ugotovili, da URSZR vseh 37 ponudb, ki jih je posredovala na Zavod, ni posredovala v imenu 
MDS. Iz pridobljene dokumentacije706 in pojasnil707 MORS ter URSZR namreč izhaja, da je URSZR 
nekatere708 izmed teh 37 ponudb "zgolj" posredovala na Zavod, in torej v smislu protokola MDS v teh 
primerih ni šlo za popolno in ustrezno ponudbo. Iz korespondence pri nekaterih izmed teh primerov je 
sicer razvidno, da ne gre za potrditev ponudbe v imenu MDS709 (v smislu popolnosti in ustreznosti), medtem 
ko pri nekaterih ni povsem jasno, ali je URSZR posredovala Zavodu zgolj obvestilo (sporočilo), ki ni bilo 
povezano s postopkom obravnave ponudb, ali je URSZR s posredovanjem sporočila dejansko izvajala 

                                                      

704  Na primer Pogodba št. 2020-174 z družbo Krka, d. d., pogodbi št. 2020-187 in št. 2020-205 z družbo KIMI d. o. o., 

pogodba št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o., pogodba št. 2020-269 z družbo 

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, pogodba št. 2020-272 z družbo Dana, d. o. o., pogodba št. 2020-273 z 
družbo LEK VETERINA d. o. o., pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o. 

705  Iz navedb Zavoda izhaja, da je v obdobju delovanja MDS od MGRT prejel 7 ponudb. Iz prejete dokumentacije 

izhaja, da je Zavod na podlagi teh ponudb sklenil 7 pogodb, in sicer pogodbe št. 2020-166, 2020-170 in 2020-175 
z družbo genEplanet diagnostika d. o. o., pogodbo št. 2020-177 z družbo MEDICOP d. o. o., pogodbo št. 2020-178 

z družbo Cross Continental d. o. o., pogodbo št. 2020-182 z Marijano Plevnik s. p. in pogodbo št. 2020-210 z 

družbo MIMOVRSTE d. o. o. 
706  Na nekaterih mapah, v katerih se nahaja teh 37 ponudb, je tako na primer z roko napisano, da je bila ponudba 

posredovana na Zavod (na primer na mapi, v kateri se nahaja ponudba družbe Total d. o. o.). 
707  Tako je na primer MORS pojasnilo v zvezi s ponudbo družbe MEDICOP d. o. o. za dobavo eksternih enot za 

oskrbo z medicinskimi plini, ponudbo družbe MESI d. o. o., ponudbo družbe INTERPART d. o. o. 
708  Na primer ponudbe, na podlagi katerih so bile sklenjene pogodba št. 2020-161 z družbo Total d. o. o., pogodba 

št. 2020-167 z družbo INTERPART d. o. o., pogodba št. 2020-156 z družbo MESI d. o. o., pogodba 2020-169 z 
družbo Medicop d. o. o.  

709  Na primer v primeru e-sporočila uslužbenke URSZR z dne 2. 4. 2020 glede ponudbe družbe VIDEOSISTEMI d. o. o.: 

"[op. osebno ime člana strokovne komisije], a ste tole uredili?" 
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postopek v okviru protokola in je s sporočilom potrjevala ustreznost/popolnost ponudbe v imenu MDS710. 
URSZR je od 7. 4. 2020 naprej pri obveščanju Zavoda o obravnavi ponudb navajala podatke, iz katerih je 
bilo jasno razvidno, da je ponudba v smislu protokola MDS ustrezna. Zaradi predstavljenih nedoslednosti 
pri načinu sporočanja URSZR Zavod ni mogel v vseh primerih vedeti, da URSZR ne nastopa v imenu MDS 
in da torej ne gre za popolno in ustrezno ponudbo v smislu upoštevanja protokola MDS. 
 
Ob upoštevanju navedenega smo na podlagi pregleda dokumentacije in pojasnil revidirancev ugotovili, da 
protokol pred sklenitvijo posamezne pogodbe ni bil v celoti upoštevan pri 35 od skupno sklenjenih 
40 pogodb. 
 
Od tega smo v zvezi s preverjanjem tehnične ustreznosti ugotovili, da protokol ni bil upoštevan vsaj pri 18 
od 40 pogodb, ki jih je Zavod sklenil v obdobju delovanja MDS, saj:  

• je bilo vsaj 11 pogodb711 sklenjenih na podlagi ponudb, za katere MDS ni podala ocene tehnične 
ustreznosti opreme; 

• je bilo šest pogodb sklenjenih, čeprav ocena tehnične ustreznosti ni dajala jasnega odgovora o tem, ali 
je oprema tehnično ustrezna (v dveh primerih712 je bilo navedeno zgolj, da certifikat deluje ustrezno, 
v dveh primerih713 so bila naročena zaščitna očala in zaščitne uniforme označena kot pogojno ustrezna, 
v enem primeru714 je bila kot ocena podana zgolj navedba, da gre za opremo za intenzivno zdravljenje, 
v enem primeru pa je bilo zgolj navedeno, da manjka "test report"715); 

• je bila ena pogodba716 sklenjena, čeprav rezultat tehničnega preverjanja ni bil pozitiven. 

 
Prav tako pa v petih primerih sklenjenih pogodb717 ni nobenih materialnih dokazil o tem, da je bil dejansko 
izveden pregled tehnične ustreznosti oziroma kakšen je bil rezultat pregleda. Zaradi tega v reviziji nismo 
mogli z gotovostjo ne potrditi ne ovreči, da je bil protokol v delu, ki se nanaša na preveritev tehnične 

                                                      

710  Tako je na primer uslužbenka URSZR v zvezi s ponudbo družbe Inovatio d. o. o., ki jo je obravnavala po protokolu 
MDS, v e-sporočilu Zavodu z dne 31. 3. 2020 navedla: "Potrjena ponudba, prosim NUJNO pripravite pogodbo", 

v e-sporočilu v zvezi s ponudbo družbe Total d. o. o. (ki je bila glede na uradni zaznamek zgolj posredovana na 

Zavod) z dne 26. 3. 2020: "Spoštovani, posredujemo RESNO ponudbo". 
711  Pogodba št. 2020-174 z družbo Krka, d. d., pogodba št. 2020-177 z družbo MEDICOP d. o. o., pogodba 

št. 2020-187 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-192 z družbo VIDEO SISTEMI, d. o. o., pogodba 

št. 2020-205 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-210 z družbo MIMOVRSTE d. o. o., pogodba št. 2020-216 
z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o., pogodba št. 2020-269 z družbo BENT 

EXCELLENT d.o.o. Domžale, pogodba št. 2020-272 z družbo Dana, d. o. o., pogodba št. 2020-273 z družbo 

LEK VETERINA d. o. o., in pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o., pogodba št. 2020-178 
z družbo Cross Continental d. o. o. 

712  Pogodbi št. 2020-166 in 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o.. 
713  Pogodbi št. 2020-160 in 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. (gre za isto oceno 

ponudbe, na podlagi katere sta bili sklenjeni dve pogodbi). 
714  Pogodba št. 2020-190 z družbo Betaplan d. o. o. 
715  Pogodba št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
716  Pogodba št. 2020-182 z Marijano Plevnik s. p. 
717  Pogodba št. 2020-161 z družbo Total, d. o. o., pogodbi št. 2020-164 in 2020-176 z družbo ACRON d. o. o., 

pogodba št. 2020-165 z družbo INOVATIO d. o. o., pogodba št. 2020-172 z družbo WEBO MARIBOR d.o.o. 
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ustreznosti opreme, upoštevan. Revidiranci so za nekatere posamične primere pojasnili, da je bila tehnična 
ustreznost opreme ustno potrjena, kar pa po naši oceni – ne glede na izredno situacijo in zahtevne okoliščine 
dela – ne more zadostovati, saj gre za pomembno postopkovno odločitev v izvajanju postopka javnega 
naročanja, ki bi vsaj v neformalni obliki in glede bistvene vsebine morala biti dokumentirana, s čimer bi bila 
zagotovljena njena sledljivost. 
 
Zavod je sklepal pogodbe za dobavo opreme tudi na podlagi ponudb, pri katerih ni bila ali ni bila pravočasno 
pridobljena varnostna ocena. Tako smo ugotovili, da protokol v delu, ki se nanaša na varnostno preverjanje 
ponudnikov, ni bil upoštevan pri 28 od 40 pogodb, ki jih je Zavod sklenil v obdobju delovanja MDS, saj: 

• je bilo 22 pogodb za nabavo zaščitne in medicinske opreme sklenjenih, ne da bi SOVA predhodno 
izvedla varnostno preveritev718, 

• je bila v enem primeru varnostna preveritev izvedena šele po posredovanju ponudbe kot ustrezne na 
Zavod719, 

• je bila v petih primerih varnostna ocena pridobljena šele po tem, ko je bila pogodba že sklenjena720, pri 
čemer je bila v dveh primerih podana negativna varnostna ocena721, kar pomeni, da ob upoštevanju 
protokola ti dve ponudbi sploh ne bi smeli biti poslani na Zavod. 

 
Pri pogodbah, ki jih je sklepal Zavod, se tako kaže učinek delovanja vseh ostalih deležnikov (Vlade, MDS, 
URSZR, MGRT). Opustitev natančne določitve njihovih pristojnosti ter doslednega upoštevanja protokola 
je prispevala k neučinkovitosti pri sklepanju pogodb, za kar so po naši oceni odgovorni: 

• predvsem Vlada, ki je z ustanovitvijo MDS del postopka javnega naročanja izvzela iz pristojnosti in 
vpliva Zavoda, obenem pa ni zagotovila, da bi ostali deležniki to odločitev spoštovali; 

• MDS, ki ni določila vseh odgovornih deležnikov v zvezi s presojo popolnosti in ustreznosti ponudb ter 
pošiljanjem teh ponudb na Zavod; 

• URSZR, ki je na Zavod oziroma MGRT (povezava s točko 3.4.4.4 tega poročila) posredovala tudi 
sporočila v zvezi s ponudbami, ki niso bile potrjene kot popolne in ustrezne na podlagi protokola MDS; 

                                                      

718  Naročilnica št. 2020-155 izdana družbi BO2-MEGA d. o. o., pogodba št. 2020-159 z družbo MESI d. o. o., pogodba 
št. 2020-161 z družbo Total d. o. o., pogodbe št. 2020-163, 2020-164 in 2020-176 z družbo ACRON d. o. o., pogodba 

št. 2020-167 z družbo INTERPART, d. o. o., pogodba št. 2020-172 z družbo WEBO MARIBOR d. o. o., pogodba 

št. 2020-178 z družbo Cross Continental d. o. o., pogodba št. 2020-181 z družbo SANOLABOR d. d., pogodbi 
št. 2020-187 in 2020-205 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-188 z družbo OMNIA DRINK d. o. o., 

pogodba št. 2020-190 z družbo Betaplan d. o. o., pogodba št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., 

Ljubljana, pogodba št. 2020-192 z družbo VIDEO SISTEMI, d. o. o., pogodba št. 2020-210 z družbo 
MIMOVRSTE d. o. o., pogodba št. 2020-269 z družbo BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, pogodba št. 2020-272 

z družbo Dana, d. o. o., pogodba št. 2020-273 z družbo LEK VETERINA d. o. o., pogodba št. 2020-279 z družbo 

DENTAL - MEDICAL d. o. o. 
719  Pogodba št. 2020-165 z družbo INOVATIO d. o. o. 
720  Pogodbi št. 2020-162 in 2020-169 z družbo MEDICOP d. o. o., pogodba št. 2020-171 z družbo KOREZ-

SORTING GROUP, d. o. o., pogodba št. 2020-182 z Marijano Plevnik s. p., pogodba št. 2020-211 z družbo SLA 
MARKETING, d. o. o. 

721  Pogodba št. 2020-171 z družbo KOREZ-SORTING GROUP, d. o. o., pogodba št. 2020-211 z družbo SLA 

MARKETING, d. o. o. 
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• uslužbenci MGRT ali zunanji sodelavec Zavoda oziroma člani projektne skupine ali MDS, ki so 
posamezne ponudbe samostojno pošiljali na Zavod, čeprav so se ali bi se morali zavedati, da je za to 
pristojna MDS; 

• Zavod, ki je sklepal pogodbe na podlagi ponudb, za katere je vedel ali bi moral vedeti, da predhodno 
niso bile obravnavane po protokolu MDS.  

 
Protokol je namreč po vsebini postavljal pravila, katerih upoštevanje naj bi zagotovilo, da se javna sredstva 
lahko porabijo le za nabavo nujne, tehnično ustrezne zaščitne in medicinske opreme dobaviteljev, pri katerih 
ni varnostnega tveganja (posledično pa je zmanjšano tudi tveganje za oškodovanje javnih sredstev). 
Nespoštovanje protokola je imelo za posledico neenakopravno obravnavo ponudnikov (z nekaterimi je bila 
pogodba sklenjena, čeprav so bili negativno varnostno ocenjeni, pri drugih pa je bil to razlog za zavrnitev 
njihove ponudbe) in nepregledno izvedene postopke javnega naročanja ter je bilo torej tudi v neskladju s 
temeljnimi načeli javnega naročanja. 

3.4.2.8 Upoštevanje ocen potreb pri naročanju zaščitne in medicinske opreme 

Potrebe države po zaščitni in medicinski opremi sta Zavodu sporočala MZ in URSZR. Ugotovili smo, da je 
Zavod vsaj v enem primeru722 sklenil pogodbo za dobavo zaščitne opreme (merilci telesne temperature), za 
katero MZ ali pooblaščeni predstavnik MZ (na podlagi neposredno sporočenih potreb s strani zdravstvenih 
ustanov) ni izkazalo potrebe.  
 
V posameznih primerih je Zavod sklepal pogodbe za obseg posamezne vrste opreme, ki je bistveno presegal 
potrebe po opremi, ki jih je MZ sporočalo v seznamih potreb za področje zdravstva. Tako je 18. 3. 2020 
sklenil pogodbo723 za 2 milijona troslojnih kirurških mask, čeprav so aktualne potrebe na ta dan za tovrstne 
maske znašale 1,3 milijona za 1 mesec in čeprav je imel Zavod na ta dan sklenjene štiri pogodbe724 za dobavo 
5,599 milijona istovrstnih mask z drugimi dobavitelji. Zavod se je v tem primeru odločil za sklenitev 
rezervnih pogodb, saj so bile dobave opreme izredno negotove.  
 
Zavod je vsaj v enem primeru sklenil pogodbo725 za nabavo opreme (3. 4. 2020), čeprav pred tem ni preveril 
obstoječih zalog opreme in potreb po opremi. V enem primeru pa je Zavod na podlagi predhodno 
preverjene in potrjene ponudbe sklenil pogodbo726, katere predmet so bile tudi sterilne zaščitne rokavice, ki 
niso bile opredeljene med potrebno zaščitno in medicinsko opremo, prav tako pa so bile nekajkrat dražje 
od zaščitnih nesterilnih rokavic, ki jih je Zavod sicer naročal727. 
 
Čeprav se šestmesečne potrebe po maskah FFP2 glede na obstoječe zaloge in predvidene dobave niso 
povečale, se je Zavod avtonomno odločal glede sklepanja in spreminjanja pogodb. Tako je 11. 5. 2020 z 

                                                      

722  Pogodba št. 2020-192 z družbo VIDEO SISTEMI, d. o. o. v vrednosti 6.800 EUR brez DDV. 
723  Pogodba št. 2020-134 z družbo SANOLABOR, d.d. 
724  Naročilnica št. 2020-122 z družbo TOSAMA d. o. o., pogodba št. 2020-124 z družbo LABENA d. o. o., pogodba 

št. 2020-128 z družbo GJM d. o. o. in pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK TRADE d. o. o. 
725  Pogodba št. 2020-188 z družbo OMNIA DRINK d. o. o. 
726  Pogodba št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
727  Cena rokavice je na podlagi te pogodbe znašala 0,97 EUR brez DDV, cena ostalih rokavic pa je znašala 0,07 

oziroma 0,58 EUR/kos brez DDV.  
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dobaviteljem728, ki bi moral v skladu z že sklenjeno pogodbo do 20. 4. 2020 dobaviti 970.208 mask FFP2, 
vendar tega ni storil, sklenil dogovor729, da obstoječo pogodbo ohrani v veljavi.  
 
Zavod je zadnjih pet pogodb za nabavo zaščitne opreme sklenil med 22. 5. 2020 in 28. 5. 2020730 za nabavo 
razkužil in zaščitnih rokavic v skupni vrednosti 228.550 EUR brez DDV, čeprav zaščitna oprema v tistem 
času ni bila več nujno potrebna za obvladovanje epidemije COVID-19731. Zavod pa je tudi sam ocenil, da 
ni bilo več pogojev za izvedbo postopkov javnega naročanja po postopku iz točke č prvega odstavka 
46. člena ZJN-3732. Zavod je pojasnil733, da je opremo nabavil na podlagi lastne splošne (pavšalne) ocene, ki 
je temeljila na občasnem spremljanju zalog in dnevnega odjema v primerjavi z obveznimi zalogami, ki naj bi 
jih Zavod vzdrževal na podlagi predloga MZ. 

3.4.2.9 Sodelovanje in odločanje oseb v postopkih brez pooblastil Zavoda 

Za izvedbo postopkov nabav zaščitne in medicinske opreme je bil v skladu s sklepom Vlade z dne 
14. 3. 2020 določen Zavod. Zavod je samostojna pravna oseba, ki jo predstavlja in zastopa direktor brez 
omejitev734, hkrati pa direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda735. V pristojnosti direktorja je, da podpisuje pogodbe in druge akte in dokumente, ki se nanašajo 
na poslovanje Zavoda736 ter da sklepa pravne posle za nakup blaga in opreme, za investicijska in vzdrževalna dela 
ter storitve, določene z letnim programom.737 V skladu s statutom Zavoda lahko direktor Zavoda pisno pooblasti 
drugo osebo za zastopanje in predstavljanje Zavoda v posameznih primerih, pri čemer določi obseg, vsebino 
in trajanje pooblastila.738 Določeno je tudi, da lahko direktor Zavoda pri uresničevanju svojih pooblastil, 
določenih z zakonom in statutom Zavoda, prenese opravljanje posameznih zadev na druge javne uslužbence739, 

                                                      

728  Pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o. 
729  Dogovor je bil sklenjen prek elektronske pošte. 
730  Pogodba št. 220-269 z družbo BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, pogodba št. 220-272 z družbo Dana, d. o. o., 

pogodba št. 2020-273 z družbo LEK VETERINA d. o. o., pogodba št. 2020-278 z družbo  INPOS, d.o.o., Celje 

in pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o. 
731  Vlada je namreč že 14. 5. 2020 sprejela Odlok o preklicu epidemije COVID-19, ki je začel veljati 15. 5. 2020, 

uporabljati pa od 31. 5. 2020. 
732  Prošnja Zavoda za mnenje MJU in DKOM z dne 6. 5. 2020, v kateri Zavod navaja, da ni več zakonsko predpisanih 

pogojev za javno naročanje v skladu s točko č prvega odstavka 46. člena ZJN-3. 
733  Odgovor Zavoda k točki 23.1. na Zaprosilo št. 7 računskega sodišča št. 420-8/2020/173 z dne 15. 9. 2020.  
734  Prvi odstavek 8. člena statuta Zavoda. 
735  14. člen statuta Zavoda. 
736  16. člen statuta Zavoda. 
737  18. člen statuta Zavoda. 
738  Drugi odstavek 8. člena statuta Zavoda. 
739  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) opredeljuje javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje z državnim 
organom in upravo samouprave lokalne skupnosti,  javno agencijo, javnim skladom, javnim zavodom in javnim 

gospodarskim zavodom ter drugimi osebami javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali 

proračuna lokalne skupnosti. 
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prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te javne uslužbence tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in 
listin, kakor tudi zastopanje zavoda pred sodiščem in drugimi organi.740  
 
Direktor Zavoda je v sklepu o začetku postopka z dne 13. 3. 2020 za nujne nabave zaščitne in medicinske 
opreme imenoval odgovorne osebe za izvedbo javnih naročil in strokovno komisijo za vodenje postopkov. 
V omenjenem sklepu ni posebej navedeno, da bi odgovorne osebe za izvedbo javnih naročil in/ali strokovna 
komisija imeli pooblastilo tudi za sprejemanje končne odločitev o oddaji naročil in za podpisovanje pogodb. 
Zaradi odsotnosti je direktor posameznim uslužbencem Zavoda tekom izvajanja postopkov podelil tudi 
dodatna pooblastila741 za vodenje nabavnih postopkov za zaščitno in medicinsko opremo ter sprejemanje 
odločitev oziroma podpisovanje pogodb v tej zvezi štirim uslužbencem Zavoda. Pregled odločitev Zavoda 
o oddaji javnih naročil posameznim ponudnikom zaščitne in medicinske opreme je pokazal, da je v 
20 primerih742 te odločitve sprejel uslužbenec Zavoda, ki za to v trenutku sprejema odločitve ni imel 
veljavnega pooblastila direktorja743.  
 
V več primerih nabav zaščitne in medicinske opreme je bilo ugotovljeno, da so različne osebe, ki niso bile 
zaposlene na Zavodu, dajale Zavodu (direktorju in preostalim vodilnim uslužbencem na Zavodu) konkretna 
navodila o tem, s katerim ponudnikom in pod kakšnimi pogoji naj Zavod sklene pogodbo, oziroma so bili 
celotni postopki pridobivanja in obravnave ponudb izvedeni s strani tretjih oseb ali pa so te vsaj pomembno 
vplivale na izvedbo oziroma na pospešenje bistvenih faz nabavnih postopkov. Takšno dejansko stanje je 
bilo ugotovljeno v naslednjih primerih: 

• štiri pogodbe za dobavo ventilatorjev744 so bile sklenjene na podlagi posredovanja uslužbenec MGRT745, 

                                                      

740  17. člen statuta Zavoda. V Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu Republike 

Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
Zavodu), ki je sprejet na podlagi statuta Zavoda, je dodatno v drugem odstavku 10. člena določeno, da direktorja 

v času njegove odsotnosti po njegovem pooblastilu nadomeščajo vodje sektorjev ali vodje služb. 
741  Pooblastilo št. 52-3/mž z dne 12. 3. 2020, pooblastilo št. 52-3/mž z dne 21. 3. 2020, pooblastilo št. 52-4/mž z dne 

20. 4. 2020. 
742  Naročilnica št. 2020-122 družbi TOSAMA d.o.o., pogodbi št. 2020-124 in št. 2020-131 z družbo LABENA d.o.o., 

pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d.o.o., pogodba št. 2020-127 z družbo LRM, pogodba št. 2020-128 z 
družbo GJM d. o. o., pogodba št. 2020-129 z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet 

diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK TRADE d. o. o., pogodbi št. 2020-134 in št. 2020-139 

z družbo SANOLABOR d.d., pogodba št. 2020-136 z družbo ART-PE d. o. o., pogodba št. 2020-137 z družbo 
Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-138 z družbo RAM 2, d.o.o., pogodba št. 2020-140 z družbo 

PREVENT&DELOZA d.o.o., pogodba št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o., pogodba št. 2020-145 z družbo 

FREJA, d.o.o., pogodba št. 2020-146 z družbo PROPIP d.o.o., naročilnica št. 2020-147 družbi BO2-MEGA d. o. o., 
pogodba št. 2020-153 z družbo MD GLOBAL LOGISTICS d.o.o. 

743  Uslužbenec Zavoda, član Strokovne komisije Zavoda, je omenjene odločitve podpisoval med 16. in 20. 3. 2020, 

medtem ko je bilo pooblastilo direktorja Zavoda zanj izdano šele 21. 3. 2020.  
744  Pogodba št. 2020-127 z družbo LRM d. o. o., pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., 

pogodba št. 2020-137  z družbo Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-138 z družbo RAM 2, d.o.o. 
745  E-sporočilo z dne 18. 3. 2020, kjer je bilo zapisano, da "Prosimo za nujno potrditev in izvedbo naročil spodaj 

navedenih respiratorjev. Naročamo spodaj navedene respiratorje, cene in specifikacije navedene spodaj. Nujno!". 

Sporočili sta bili poslani direktorju Zavoda in dani v vednost, med drugim ministru za gospodarstvo in državnemu 

sekretarju na MGRT. 
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pri čemer so bili v priloženem seznamu našteti štirje izbrani ponudniki in bistveni elementi naročila (tip 
ventilatorjev, cena na kos in skupna cena, količina, dobavni roki in kraj dobave);  

• dve pogodbi za dobavo zaščitne in medicinske opreme746 sta bili sklenjeni na podlagi posredovanja 
uslužbenca MGRT z navedbo, da je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdil ponudbo in 
naj Zavod pristopi k čimprejšnji realizaciji posla s tem ponudnikom747;  

• ena pogodba za dobavo zaščitne opreme748 je bila sklenjena ob posredovanju uslužbenke MGRT s 
pojasnilom, da je oprema že na poti, in s prošnjo, naj Zavod pripravi pogodbo749; 

• ena pogodba za dobavo zaščitne opreme 750 je bila sklenjena na podlagi posredovane ponudbe in prošnje 
uslužbenca MORS za realizacijo naročila751; 

• šest pogodb za dobavo zaščitne opreme 752 je bilo sklenjenih na način, da je bistven del komunikacije s 
ponudniki, pridobivanje in ocenjevanje ustreznosti ponudbe, pridobitev garancij, izdaja poverilnih 
pisem in navodila glede načina sklenitve pogodb izvedla uslužbenka MGRT;  

• ena pogodba za dodatne količine dezinfekcijskega sredstva753 je bila sklenjena na podlagi izrecne 
potrditve pridobljene ponudbe s strani vodje projektne skupine, ki za tovrstno aktiviranje ni imel 
pooblastil (ta je pogodbeno sodeloval z Zavodom in imel pooblastila Zavoda za sprejemanje odločitev 
o oddaji naročil)754;  

                                                      

746  Pogodbi št. 2020-152 in 2020-177 z družbo MEDICOP d. o. o. 
747  Pogodba št. 2020-152 z družbo MEDICOP d. o. o. je bila sklenjena na podlagi e-sporočila državnega sekretarja 

MGRT, naslovljenega na uslužbenca MGRT z dne 23. 3. 2020 z navedbo "Minister je potrdil ponudbo. Naj na 
Zavodu pripravijo papirje" in temu sledeče e-sporočilo uslužbenca MGRT, naslovljeno na uslužbence Zavoda 

(članom Strokovne komisije Zavoda) z istega dne, ki sporoča "Posredujem še uradno potrditev naročila za Medicop 

s strani ministra. Prosimo za čimprejšnjo realizacijo." Pogodba št. 2020-177 z družbo MEDICOP d. o. o. je bila 
sklenjena na podlagi e-sporočila uslužbenca MGRT na e-naslov Zavoda z dne 26. 3. 2020, ki ima vsebino "po 

navodilu državnega sekretarja na MGRT vam v realizacijo posredujem potrjeno ponudbo podjetja Medicop".  
748  Pogodba št. 2020-210 z družbo MIMOVRSTE d. o. o. 
749  E-sporočilo uslužbenke MGRT, članice projektne skupine, naslovljeno na vodjo projektne skupine in na člana 

Strokovne komisije Zavoda z dne 1. 4. 2020, kjer je bilo zapisano "Pošiljam fakturo za maske, ki so na poti. Prosim 

za pripravo pogodbe."  
750  Naročilnica št. 2020-147, izdana družbi BO2-MEGA d. o. o. 
751  E-sporočilo uslužbenke URSZR na e-naslov Zavoda z dne 20. 3. 2020.  
752  Gre za naslednje aktivnosti uslužbenke MGRT, članice projektne skupine, ko je bila za obravnavo ponudb že pristojna 

MDS: a) pri pogodbah št. 2020-160 in 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. je 

delovala kot posrednik med ponudnikom in drugimi deležniki, vodila aktivnosti za izdajo bančne garancije pri SID 

banki, d.d., prosila za izdajo poverilnega pisma; b) pri pogodbah št. 2020-166, 2020-170 in 2020-175 z družbo 
genEplanet diagnostika d.o.o.  je delovala kot posrednik ponudnika pri pridobivanju strokovnega mnenja o tehnični 

ustreznosti in dajala navodila, da se namesto ene skleneta dve pogodbi (št. 2020-166 in 2020-170) ter da je sklenitev 

pogodbe št. 2020-175 urgentna zaradi predvidene dobave, ki pa ni bila realizirana; c) pri pogodbi št. 2020-178 z 
družbo Cross Continental d. o. o. je delovala kot posrednik dobavitelja, organizirala pregled tehnične ustreznosti 

ponudbe in Zavod zaprosila za pripravo pogodbe. 
753  Pogodba št. 2020-205 z družbo KIMI d. o. o. 
754  Odgovor vodje projektne skupine, naslovljen na uslužbenko Zavoda, na njeno e-sporočilo z dne 7. 4. 2020 in 

vprašanje, ali naj se z družbo KIMI d. o. o. podpiše dodatek za 2.400 kosov, z navedbo "Predlagam, da sklenemo 

takoj, ko dobimo potrjen večji budžet."  
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• ena pogodba za dobavo zaščitne opreme 755 je bila sklenjena neposredno (še isti dan – 31. 3. 2020) na 
podlagi poziva vodje projektne skupine, ki je od uslužbencev Zavoda v zvezi z določenim ponudnikom 
zahteval pospešitev postopka javnega naročanja756, čeprav URSZR ni potrdila ustreznosti ponudbe; 

• v postopku sklenitve dveh pogodb757 je glede na pridobljeno dokumentacijo za hitro obravnavo zadeve 
posredoval bivši državni sekretar MDDSZ758.   

 
V vseh naštetih primerih so neposredno sodelovale in/ali odločale v nabavnih postopkih zaščitne in 
medicinske opreme osebe, ki za navedena ravnanja niso imele pooblastil Zavoda oziroma drugih pravnih 
podlag.  
 
Iz pridobljene dokumentacije in pojasnil Zavoda tudi izhaja, da je v enem primeru zunanji deležnik izvajal 
pritisk na uslužbenca Zavoda pri vodenju nabavnih postopkov, in sicer z namenom zagotoviti posel točno 
določenemu ponudniku759. Zavod pa v času izvajanja nabavnih postopkov ni izvedel nobenih aktivnosti 
(na primer vložitev kazenskih ovadb, pisna seznanitev MGRT kot pristojnega ministrstva, sprejem 
protokola v primeru prejema groženj), s pomočjo katerih bi skušal dodatno zavarovati člane Strokovne 
komisije Zavoda za izvedbo postopkov in druge uslužbence, ki so bili odgovorni za izvedbo javnih naročil 
zaščitne opreme. 

3.4.3 Aktivnosti MGRT pri javnem naročanju zaščitne in medicinske opreme 

MGRT je v postopkih javnega naročanja zaščitne in medicinske opreme sodelovalo z Zavodom, vendar 
njegova vloga po našem mnenju ni bila jasna. Vlada namreč v Sklepu Vlade z dne 14. 3. 2020 o določitvi 
Zavoda kot naročnika opreme ni določila konkretne vloge MGRT. Zavod je neposredno po navedenem sklepu 
(ustno) zaprosil MGRT za pomoč in je tako MGRT izvajalo aktivnosti pri posredovanju nekaterih e-sporočil 
v zvezi s ponujenimi ventilatorji Zavodu, pri čemer je pridobilo določeno število ponudb (e-sporočil). Tako je 
na tri uradne namenske e-naslove prejelo ponudbe oziroma e-sporočila kot sledi:  

• na e-naslov maske.mgrt@gov.si je od 20. 3. 2020 do 10. 5. 2020 prispelo 407 e-sporočil, pri tem je 
določeno število e-sporočil prispelo neposredno od ponudnikov, določeno število od Zavoda760, nekaj 
pa so jih preposlali uslužbenci MGRT s svojih e-naslovov, 

                                                      

755  Pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d. o. o. 
756  E-sporočilo vodje projektne skupine, naslovljeno na člana Strokovne komisije Zavoda dne 31. 3. 2020, z navedbo 

"Dajmo pospešit 5 mio FFP2 z Acronom. Danes želimo podpisati." 
757  Pogodbi št. 2020-166 in 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
758  E-sporočilo vodje projektne skupine, naslovljeno na člana Strokovne komisije Zavoda dne 29. 3. 2020, v katerem 

je med drugim navedeno: "Dobil sem mail [op. osebno ime nekdanjega državnega sekretarja], posredovanje, da 

pohitrimo tole zadevo. Če dobimo tehnično in varnostno potrjeno zadevo, bi bilo potrebno to še danes podpisati. 

Maske tega tipa nujno potrebujemo za zdravstvo". 
759  E-sporočilo predsednika zunajparlamentarne politične stranke z dne 16. 3. 2020 v zvezi s ponudbo družbe 

DOBNIK TRADE d. o. o., ki jo je poslal ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, ta pa naprej direktorju 

Zavoda. Iz ročnega pripisa na ponudbi omenjene družbe z dne 17. 3. 2020 izhaja, da: "je [op. ime predsednika 
zunajparlamentarne politične stranke] grozil z JJ in ZP ter da bo ob službo". 

760  Iz dokumentacije izhaja, da je Zavod e-sporočila MGRT posredoval v obdobju od 20. 3. 2020 do 24. 3 2020, po 

24. 3. 2020, ko je bila ustanovljena MDS, pa je Zavod e-sporočila posredoval na e-naslov ponudbe@urszr.si. 
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• na e-naslov respiratorji.mgrt@gov.si je od 20. 3. 2020 do 2. 4. 2020 prispelo 13 e-sporočil, 
• na e-naslov proizvodnja.mgrt@gov.si je od 20. 3. 2020 do 22. 4. 2020 prispelo 16 e-sporočil. 

 
Zavod je pojasnil, da je vse ponudbe (e-sporočila), prispele na e-naslov info@dbr.si v obdobju od 
20. 3. 2020 do 24. 3. 2020, posredoval na MGRT, vendar tega ni izkazal. Tako v reviziji nismo mogli z 
gotovostjo ne potrditi ne ovreči, da so vsa e-sporočila iz navedenega obdobja prispela na MGRT. Poleg tega 
smo ugotovili, da je MGRT že pred vzpostavitvijo treh uradnih e-naslovov za zbiranje ponudb prejelo več 
ponudb (e-sporočil) za ventilatorje. Vendar pa število vseh ponudb (e-sporočil) za dobavo ventilatorjev 
(in morebitnih takrat prispelih ponudb oziroma e-sporočil tudi za zaščitno opremo), prejetih pred 20. 3. 2020, 
ni znano, saj jih MGRT ni evidentiralo. Prav tako v reviziji nismo mogli ugotoviti, na katero opremo so se 
prejete ponudbe (e-sporočila) nanašale, saj nam MGRT vseh ponudb (e-sporočil) ni predložilo.  
 
17. 3. 2020 (tri dni pred vzpostavitvijo e-naslova respiratorji.mgrt@gov.si) je poslanka Državnega zbora na 
Zavod, MGRT in MZ posredovala e-sporočilo761, iz katerega izhaja, da je neformalna strokovna skupina iz 
UKC Ljubljana pozitivno ocenila ventilatorje, za katere je priložila: 

•  tabelo z navedbo petih tipov respiratorjev762, ki so bili ocenjeni pozitivno, 
• excel preglednico štirih ponudnikov763, ki lahko dobavijo pet tipov respiratorjev764.  

 
Istega dne (17. 3. 2020) je uslužbenec MGRT na direktorja Zavoda naslovil765 e-sporočilo766, v katerem mu  
je, sklicujoč se na dogovor med poslanko Državnega zbora in kabinetom MGRT, posredoval navodilo za 
izvedbo nabave 110 ventilatorjev, pri čemer je v prilogi navedel dobavitelje za posamezne tipe ventilatorjev 
ter cene, količine in dobavne roke. Pri tem je opozoril, da so dobavni roki izrednega pomena in da v primeru, 
če dobavitelji ne uspejo izpolniti dobavnih rokov iz ponudbe, predlagal, naj ga Zavod o tem obvesti. 
 
Iz e-sporočila poslanke Državnega zbora niti iz druge dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali naj bi se 
pozitivna ocena neformalne strokovne skupine na UKC Ljubljana nanašala na primernost tipov ventilatorjev 
za zdravljenje bolnikov s COVID-19, ali na tehnično ustreznost navedenih ventilatorjev, ali na kaj drugega. 

                                                      

761  Elektronsko sporočilo poslanke Državnega zbora z dne 17. 3. 2020, naslovljeno na direktorja Zavoda in uslužbenko 

MGRT, z navedeno vsebino: "Pozdravljeni, zdaj je s strani treh strokovnjakov iz UKC Ljubljana. V prilogi je tabela 

respiratorjev, ki so bili ocenjeni pozitivno. Na drugem listu pa tabela respiratorjev, ki se lahko glede na že obstoječe zapise takoj 
nabavi. Pošiljam še vso ostalo dokumentacijo. Če kaj ni jasno, me pokličite." 

762  Respiratorji tipa LUFT 3 ICU LUNG, SV 300, SV 600, SERVO – S v 8.0, LYRA x1. 
763  LRM, d. o. o. Ljubljana, RAM 2, d. o. o., Ljubljana, Framed, trgovina in storitve, d. o. o., Trzin, Labena, trgovina, 

svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme, d. o. o., Ljubljana 
764  Dokazilo za to navedbo je e-pošta, ki jo je 17. 3. 2020 poslanka Državnega zbora z e-naslova politične stranke 

naslovila na e-naslov direktorja Zavoda in na e-naslov uslužbenke MGRT, to smo v reviziji pridobili iz drugega 
vira (od Zavoda), MGRT nam v odgovoru (št. 0605-1/2020/30 z dne 9. 10. 2020) na naše e-zarosilo z dne 

6. 10. 2020 (vezano na sestanek istega dne na MGRT) pošiljatelja ni razkrilo, navedlo je le vsebino tega e-sporočila 

na način, da niso razvidni pošiljatelj in prejemniki (citiranje sporočila).  
765  Hkrati je bilo e-sporočilo posredovano v vednost ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo ter več uslužbencem 

MGRT in enemu uslužbencu Zavoda. 
766  V zadevi je bilo zapisano "Navodilo ZBR za nakup 110 respiratorjev in prevzem donacije 30 respiratorjev". 
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Po naši oceni bi moralo MGRT preveriti, kaj naj bi pomenila pozitivna ocena strokovnjakov, in v primeru, 
da pri oceni ni šlo za potrditev tehnične ustreznosti ventilatorjev, o tem seznaniti Zavod, ki je bil naročnik 
teh ventilatorjev. 
 
Pojasnilo MGRT767 
MGRT je sklepalo, da je zdravstvena stroka pri podaji ocene upoštevala lastne izkušnje in tudi predpisane strokovne zahteve, 
zaradi česar MGRT kot nestrokovna oseba na področju zdravstva ni bilo pristojno dvomiti v ocene strokovnjakov. 
 
MGRT je pojasnilo768, da "je zaradi naknadne ugotovitve, da en od predlaganih dobaviteljev lahko opremo 
dobavi v 180 dneh ter da so pri drugem ponudniku možni zapleti pri donaciji, v nabor možnih ponudnikov 
dodalo še dva ponudnika", in sicer: 

• ponudnik769 za ventilator tipa Siriusmed R 30, za katerega je strokovnjak770 iz Splošne bolnice Celje771 
na zaprosilo MGRT772 podal strokovno mnenje, da bi bil ventilator tipa Siriusmed R 30 ob epidemiji 
sicer primeren za široko uporabo, pri tem pa je opozoril, da bi lahko ponudnik v okviru ponujene visoke 
cene za tip ventilatorja R 30, ki je najosnovnejši model nižjega razreda, ponudil najboljše ventilatorje 
Sirusmed R 50+ z vsemi opcijami, pri tem pa je navedel, da noben od ventilatorjev, ki jih ponuja 
ponudnik, ne omogoča neinvazivne ventilacije, 

• ponudnik773 za ventilator tipa Bellavista, za katerega je MGRT v okviru komunikacije prek e-pošte z 
neformalno strokovno skupino na UKC Ljubljana774 pridobilo pojasnilo775, da "je ventilator tipa Da 
bellavista 1000 primeren in ustrezen", vendar pa MGRT v reviziji ni posredovalo dokazil o tem, kaj je 
sploh ocenjevala. 

                                                      

767  MGRT je pojasnilo podalo v ugovoru na Predlog revizijskega poročila z dne 23. 2. 2021. 
768  Odgovor MGRT na točko 1 Zaprosila računskega sodišča po elektronski pošti z dne 6. 10. 2020 vezano na sestanek 

na MGRT istega dne (št. dopisa MGRT 0605-1/2020/30 z dne 9. 10. 2020). 
769  Ponudnik genEplanet diagnostika d.o.o. 
770  E-sporočilo strokovnjaka iz Splošne bolnišnice Celje z dne 17. 3. 2020, posredovano uslužbenki MGRT na privatni 

e-naslov (gmail) in uslužbencu MGRT na službeni e-naslov, z naslovom: "FW-Nabavni plan 150 - respiratorjev R30" 

ter z vsebino: "R30 je najosnovnejši model nižjega razreda, ki pa opcijsko omogoča naprednejše oblike ventilacije (SIMV-PC + 
PSV, DuoPhasic/APRV + PSV) in nadzora (Pressure – Volume, Volume-Flow, Optional:EtCo2, SpO2, Rinsp, Cdyn and 

RSBI). Noben tip njihovega ventilatorja pa ne omogoča neinvazivne ventilacije. R30 z opcijskimi oblikami ventilacije in nadzora bi 

bil v epidemiji primeren ventilator za široko uporabo. Cena je zelo visoka, za to ceno bi lahko dali najboljše ventilatorje R50+ z vsemi 
opcijami. Ker je cena zelo visoka, mora dobavitelj zagotoviti servis naprav in ustrezno garancijo." 

771  Iz dokumentacije izhaja, da je Splošna bolnišnica Celje pred tem naročila isti tip ventilatorja. 
772  E-sporočilo uslužbenke MGRT iz kabineta ministra z dne 17. 3. 2020, posredovano izključno na e-naslov 

strokovnjaka iz Splošne bolnišnice Celje z vsebino: "vljudno vas naprošam za vaše strokovno mnenje v zvezi s spodnjimi 

respiratorji. Potrebujemo jih za nabavo države za Zavod za blagovne rezerv", v e-sporočilu je bilo priloženo e-sporočilo 

direktorja genEplanet diagnostika d.o.o. 
773  Dobavitelj Hisense Gorenje Europa, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: dobavitelj Hisense Gorenje). 
774  V neformalni strokovni skupini so sodelovali trije strokovnjaki iz UKC Ljubljana. 
775  MGRT je predložilo e-sporočilo z dne 18. 3. 2020 z naslovom: "Re: Hisense - 46 komadov (4. ponudnik)" s sledečo 

vsebino: "Torej vsi stojimo za tem. LPM Da bellavista 1000 je primeren. Smo ga že včeraj gledali. LP  [op. ime člana neformalne 

strokovne skupine] Bellavisata ustreza" (Odgovor MGRT na elektronsko zaprosilo računskega sodišča, vezano na 

sestanek na MGRT z dne 6. 10. 2020 št. 0605-1/2020/30 z dne 9. 10. 2020). 
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Pojasnilo MGRT776 
E-sporočila v zvezi s tem so bila zasežena na podlagi odredbe o hišni preiskavi in preiskavi poslovnih prostorov Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. IV Kpd 24225/2020 z dne 27. 6. 2020. MGRT teh e-sporočil ne more posredovati zaradi 
zagotavljanja integritete predkazenskega postopka. Prav tako pa vpogled in obdelava e-sporočil, prispelih na e-naslove 
zaposlenih delavcev, skladno s prakso informacijskega pooblaščenca in delovnih sodišč brez soglasja delavcev nista upravičena. 
 
MGRT je za vsakega od obeh ponujenih tipov ventilatorjev (Siriusmed R 30 in Bellavista) pridobilo po eno 
mnenje o njihovi ustreznosti. Tako je za tip ventilatorja Siriusmed R 30 pridobilo mnenje strokovnjaka 
Splošne bolnišnice Celje, za tip ventilatorja Bellavista pa mnenje skupine treh strokovnjakov iz UKC 
Ljubljana. To pomeni, da za nobenega od obeh tipov ventilatorjev ni pridobilo mnenj istih strokovnjakov. 
 
MGRT tudi ni preverilo, kaj pomeni mnenje strokovnjaka, da "ventilatorji ne omogočajo neinvazivne 
ventilacije", prav tako ni izkazalo, da je za ventilatorje tipa Siriusmed R 30 proučilo oceno tega strokovnjaka, 
da "je cena visoka in bi za isto ceno moral ponudnik ponuditi primernejše tipe ventilatorjev (tip Siriusmed 
R 50). MGRT namreč ni izkazalo: 

• da je pri posredovanju seznama ventilatorjev in ponudnikov opozorilo Zavod na ponujeno visoko ceno 
za ventilator tipa Siriusmed R 30, 

• da je pri ponudniku že samo skušalo doseči nižjo ceno, 
• da je pri ponudniku preverilo, kakšne so možnosti za dobavo ventilatorja tipa Siriusmed R 50, 
• da je zaprosilo MZ oziroma strokovnjake za mnenje o tem, ali je ventilator, ki ne omogoča neinvazivne 

ventilacije, sploh primeren za bolnike s COVID-19 in ali je take ventilatorje mogoče kakorkoli 
nadgraditi, da bi bili primerni za uporabo pri obravnavi bolnikov s COVID-19. 

 
Po naši oceni MGRT marca 2020 ni imelo zadostnih in ustreznih podatkov o ustreznosti ponujenih 
ventilatorjev oziroma o pogojih, ki naj bi jih izpolnjevali za zdravljenje bolnikov s COVID-19. Iz 
dokumentacije777 izhaja, da je tako mnenje pridobilo MZ šele dva meseca kasneje, ko so bili navedeni 
ventilatorji že razdeljeni bolnišnicam. 
 
V reviziji smo preverili, ali so bile ponudbe vseh navedenih šestih ponudnikov ventilatorjev prejete na 
MGRT tudi neposredno posredovane s strani ponudnikov, ali so vključevale vse elemente ponudb ter kako 
jih je MGRT obravnavalo. Ugotovili smo, da MGRT ni vzpostavilo evidence prejetih ponudb niti e-sporočil 
z elementi ponudb za ventilatorje. Ob odsotnosti evidenc in dokumentacije nismo mogli potrditi, da je 
MGRT od navedenih dobaviteljev prejelo ponudbe, ki bi vsebovale vse elemente ponudbe.  
 
Ne glede na to, da je Zavod zgolj neformalno (ustno) zaprosil MGRT za sodelovanje in da pristojnost za 
izvajanje postopkov zbiranja in obravnave ponudb ni bila formalno določena, prav tako tudi Vlada v Sklepu 
Vlade z dne 14. 3. 2020 o določitvi Zavoda kot naročnika opreme ni natančno določila vloge MGRT pri 

                                                      

776  Odgovor na 1. točko MGRT na elektronsko zaprosilo računskega sodišča, vezano na sestanek na MGRT z dne 

6. 10. 2020, št. 0605-1/2020/30 z dne 9. 10. 2020. 
777  Elektronsko sporočilo ministra za zdravje z dne 4. 5. 2020, naslovljeno na direktorja Zavoda, glavno pisarno MGRT 

in na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, z naslednjo vsebino: "Respiratorji Siriusmed R30, ki jih je dobavilo 

podjetje genEplanet, so na podlagi  mnenja  strokovno svetovalne skupine ministra za zdravje pod vodstvom [osebno ime vodje skupine], 
primerni za zdravljenje  bolnikov s COVID-19 pod pogojem, da se dopolnijo oz. dostavijo z ustreznimi dodatki (cevmi, vlažilci in 

kompresorjem)". 
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obravnavi ponudb (e-sporočil), je iz dokumentacije razvidno, da je bilo MGRT aktivno vključeno v določen 
del postopkov zbiranja in (pred)izbora ponudb za dobavo ventilatorjev. Ob dejstvu, da je MGRT v reviziji 
večkrat pojasnilo, da ni imelo nobene vloge pri obravnavi vlog, hkrati pa je iz korespondence (e-sporočil) 
razvidno ravno nasprotno, bi bilo po naši oceni glede na njegovo aktivno vključitev v postopke pričakovano, 
da bo MGRT transparentno vodilo in dokumentiralo aktivnosti oziroma postopke, v katere se je vključilo 
in jih je izvajalo. Vendar pa MGRT tega ni storilo, poleg tega pa tudi ostalih deležnikov ni seznanilo s tem, 
kakšna je njegova vloga v razmerju do drugih deležnikov, ki so bili vključeni v postopke obravnave ponudb 
za dobavo ventilatorjev.  
 
Pojasnilo MGRT778  
Naročnik za nabavo ventilatorjev po ZJN-3 je bil Zavod. MGRT je bilo vključeno le v splošna prizadevanja glede rešitve 
situacije pri nabavi ventilatorjev, pri čemer je imelo le koordinacijsko vlogo in ni izvajalo postopkov oziroma nalog v zvezi z 
nabavo, ampak je le zbiralo elektronska sporočila v zvezi z omenjeno problematiko. Zato MGRT tudi ni preverjalo ustreznosti 
ter popolnosti prejetih ponudb in tudi ni izvajalo ocenjevanja teh ponudb. Ocena števila potrebnih količin ventilatorjev je bila 
podana s strani MZ ob sodelovanju drugih inštitucij, strokovno ustreznost ponudb ventilatorjev pa je presojala zdravstvena 
stroka oziroma strokovna skupina. MGRT je s strani zdravstvene stroke prejelo le odobritev ustreznih ventilatorjev ter 
dobaviteljev, ki jih lahko dobavijo. Do ustanovitve MDS (24. 3. 2020) tudi ni bilo vzpostavljenega protokola obravnave 
ponudb, zato so se ponudbe predhodno odobrenih ventilatorjev in dobaviteljev, ki ventilatorje lahko nabavijo, pošiljale na 
Zavod, ki je izvedel postopke nabave. Odločitev glede posredovanja predhodno odobrenih ventilatorjev na Zavod je bila sprejeta 
na dnevnem koordinacijskem sestanku MGRT pod vodstvom ministra.  
 
Iz pojasnila MGRT izhaja, da je bila odločitev za reševanje problematike v zvezi z nabavo ventilatorjev sprejeta 
na dnevnem koordinacijskem sestanku MGRT pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Ne glede na to, da Zavod in MGRT nista formalno določila aktivnosti, ki naj bi jih izvajalo MGRT, se je 
MGRT vključilo v postopke obravnave ponudb za ventilatorje, vendar pa ob odsotnosti dokumentacije ni 
bilo mogoče ugotoviti, od katerih deležnikov in na čigavo zaprosilo je MGRT pridobilo šest ponudb za 
ventilatorje (ni jasno, ali je ponudbe posredovala zdravstvena stroka na lastno pobudo, ali so ponudbe 
prispele neposredno na e-naslove uslužbencev MGRT, ali je MGRT sprožilo predložitev ponudb tako, da 
je pozvalo konkretne ponudnike k predložitvi ponudb, ali kako drugače). Zaradi odsotnosti dokumentiranja 
povpraševanja po ponudbah, zbiranja ponudb in (pred)izbora ponudb nismo mogli ugotoviti, kdo je sprožil 
povpraševanje po ventilatorjih in pri katerih konkretnih ponudnikih. Zato tudi nismo mogli ugotoviti, ali so 
bile navedene ponudbe (4+2) edine, ki jih je MGRT prejelo in obravnavalo, ali je prejelo tudi še katere druge.  
 
Zaradi nejasno razmejenih vlog deležnikov pri obravnavi ponudb za ventilatorje ni bilo mogoče ugotoviti, 
kateri deležnik (če sploh) naj bi potrdil tehnično ustreznost ponujenih ventilatorjev (MGRT779, Zavod ali MZ). 

                                                      

778  Odgovor MGRT na točke 24–30 Zaprosila  2 računskega sodišča št. 420-8/2020/72  z dne 16. 6. 2020, odgovor 
MGRT na točke 17–34 Zaprosila 1 računskega sodišča št. 420-8/2020/15 z dne 15. 5. 202 in odgovor MGRT na 

elektronsko zaprosilo računskega sodišča, vezano na sestanek na MGRT z dne 6. 10. 2020 št. 0605-1/2020/30 z 

dne 9. 10. 2020. 
779  MGRT je v odgovoru na tretjo alinejo prve točke zaprosila računskega sodišča po elektronski pošti z dne 

6. 10. 2020 (št. 0605-1/2020/30 z dne 9. 10. 2020) pojasnilo, da je moral to odločitev sprejeti Zavod, ki je bil tudi 

zadolžen za izvedbo nakupov zaščitne opreme in OVO. 
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Iz dokumentacije izhaja, da Zavod ponudb za ventilatorje sploh ni obravnaval v smislu preveritve tehnične 
ustreznosti ponujenih ventilatorjev780, temveč je pogodbe za dobavo ventilatorjev sklenil na podlagi 
korespondence z MGRT. MGRT je namreč Zavodu posredovalo dve e-sporočili, in sicer mu je: 

• 17. 3. 2020781 posredovalo e-sporočilo za nakup 110 ventilatorjev, za katere mu je v prilogi posredovalo 
podatke o potencialnih dobaviteljih, cenah, količinah in dobavnih rokih, 

• 18. 3. 2020782 posredovalo e-sporočilo s seznamom petih ponudnikov ventilatorjev, v katerem je 
navedlo, da gre za "nujno potrditev in izvedbo naročil navedenih ventilatorjev", ter navedlo, da 
"naročamo spodaj navedene respiratorje, cene in specifikacije navedene spodaj. Nujno!".  

 
V seznamu petih ponudnikov ventilatorjev so bili navedeni naslednji ventilatorji in cene:  

•  10 ventilatorjev tipa LUFT 3 ICU LUNG po ceni 13.249 EUR (z vključenim DDV) za posamezni 
ventilator783, 

• 50 ventilatorjev tipa Nihon Konden I po ceni 25.185 EUR (z vključenim DDV) za posamezni 
ventilator784, 

•  46 ventilatorjev tipa Bellavista 1000 po ceni 36.104 EUR (z vključenim DDV) za posamezni 
ventilator785,  

•  220 ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 po ceni 39.858 EUR (z vključenim DDV) za posamezni 
ventilator786, 

•  za donacijo 30 ventilatorjev tipa SV 300787. 

 

                                                      

780  Zavod je pojasnil: "ker je bila velika potreba tudi po ventilatorjih, so njihovo nabavo koordinirali ter strokovno in 

cenovno ocenili na MGRT, saj na Zavodu nismo strokovno usposobljeni za takšne nabave".  
781  E-sporočilo uslužbenca MGRT, ki je bil od 24. 3. 2020 tudi član MDS, posredovano na e-naslov direktorja Zavoda 

in (v vednost) med drugim ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnemu sekretarju na MGRT, 

uslužbencu Zavoda in na splošni e-naslov Zavoda z zadevo: "Navodilo ZBR za nakup 110 respiratorjev in prevzem 
donacije 30 respiratorjev" ter z vsebino "Glede na dogovor med DS [ime državne poslanke] (MZ) ter potrditev s strani vodstva in 

kabineta MGRT, prosimo za izvedbo nakupa 110 respiratorjev, ki so navedeni v spodnji tabeli (3 dobavitelji, ponudbe in specifikacije 

so priložene). Dobavni roki so izrednega pomena, v primeru, da dobavitelji ne uspejo izpolniti dobavnih rokov iz ponudbe, nas o temu 
nujno obvestite. Naš izračun nakupa 110 respiratorjev znaša 3.411.469 EUR (prosimo, da končni znesek z vaše strani pregledate 

in potrdite). Glede donacije podjetja Labena (30 dodatnih respiratorjev), vas prosimo, da ste kot Zavod za blagovne rezerve prevzemnik 

teh respiratorjev. Za dodatne informacije smo vam na voljo in vas prosimo za vaš hiter odziv." 
782  E-sporočilo uslužbenca MGRT z dne 18. 3. 2020, naslovljeno na direktorja Zavoda ter na uslužbenca Zavoda, 

ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnega sekretarja na MGRT ter še na dva uslužbenca MGRT, z 

zadevo: "Potrdilo naročila respiratorjev: Nujno!!!" ter z vsebino "Spoštovani, prosimo za nujno potrditev in izvedbo naročil spodaj 
navedenih respiratorjev. Naročamo spodaj navedene respiratorje, cene in specifikacije navedene spodaj. Nujno!" 

783  Dobavitelj LRM. 
784  Dobavitelj RAM 2. 
785  Dobavitelj Hisense Gorenje. 
786  Dobavitelj genEplanet diagnostika d.o.o. 
787  Dobavitelj Labena. 
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Ugotovili smo, da je MGRT seznam zgoraj navedenih petih ponudnikov za ventilatorje posredovalo Zavodu 
18. 3. 2020, torej: 

• en dan pred vzpostavitvijo enotnega naslova respiratorji.mgrt@gov.si, 
• še isti dan, ko je MGRT pridobilo informacijo glede ventilatorjev tipa Bellavista (v okviru komunikacije 

prek e-pošte z neformalno strokovno skupino na UKC Ljubljana),  
• dan po tem, ko je poslanka Državnega zbora tri od navedenih petih ponudnikov posredovala Zavodu 

in MGRT,  
• dan po tem, ko je MGRT prejelo mnenje strokovnjaka Splošne bolnišnice Celje glede ventilatorjev tipa 

Siriusmed R 30).  

 
MGRT je v e-sporočilu pozvalo Zavod k sklenitvi pogodb s ponudniki s seznama, pri tem pa ga ni seznanilo 
z vsemi koristnimi informacijami, kot na primer o tem, katere od obveznih oziroma pričakovanih preveritev 
v okviru obravnave ponudb (na primer preveritev in potrditev tehnične ustreznosti ponujenih ventilatorjev) 
so že opravljene, in katere naj bi Zavod opravil še pred sklenitvijo pogodb. Prav tako MGRT Zavoda ni 
seznanilo, da je pridobilo mnenje strokovnjaka o tem, da so cene določenega tipa ventilatorja previsoke. 
Zato Zavod po naši oceni ni bil v celoti seznanjen z vsemi okoliščinami, kar je pogoj za učinkovito sklepanje 
pogodb.  
 
MGRT je za vsakega od štirih ponudnikov788, s katerimi naj bi Zavod sklenil pogodbe za nakup ventilatorjev, 
posredoval podatke o tipu ventilatorja, ponujeni ceni na enoto, ponujenih količinah, skupnih vrednostih 
naročila ter med opombami navedel dobavne roke. Pri enem ponudniku789 je MGRT navedlo možnost 
zapleta pri dobavi, pri enem ponudniku790 pa je navedlo način plačila "100-odstotni avans". MGRT pri tem 
Zavoda ni seznanilo, ali naj bi bil avans 100-odstotno tudi zavarovan.  
 
Ponudbe za posamezne tipe ventilatorjev (Nihon Konden 1, LUFT 3 ICU LUNG, Siriusmed R 30, 
Bellavista) je MGRT posredovalo Zavodu v sklenitev pogodb, pred tem pa so navedene tipe ventilatorjev 
kot ustrezne odobrili strokovnjaki791. 
 
Zaradi nejasno opredeljenih in nenatančno razmejenih nalog posameznih deležnikov (Vlade, Zavoda, 
MGRT, MZ, strokovne skupine ali katerega drugega deležnika) v postopkih nabave ventilatorjev pa ni jasno, 
kateri deležnik je bil odgovoren za izbor ponudnikov ventilatorjev, za ustreznost ponujenih in kasneje 
nabavljenih ventilatorjev, niti to, kateri deležnik je zadolžen za presojo o tem, kateri uporabniki naj bi 
potrebovali in kasneje uporabljali nabavljene ventilatorje. Po naši oceni bi bilo najbolj primerno, da bi o 
vsem tem odločilo MZ.  
 
V zvezi z nejasnostjo vlog deležnikov izpostavljamo tudi sodelovanje poslanke Državnega zbora792, ki se je 
predvsem v obdobju od 14. 3. 2020 do 22. 3. 2020 vključevala v postopke zbiranja, koordiniranja ter 

                                                      

788  LRM, RAM 2, Hisense Gorenje, genEplanet diagnostika d.o.o. 
789  LRM. 
790  genEplanet diagnostika d.o.o. 
791  Neformalna strokovna skupina na UKC Ljubljana in strokovnjak iz Splošne bolnišnice Celje. 
792  Z dnem 26. 3. 2020 je bila dotedanja poslanka Državnega zbora imenovana za državno sekretarko v kabinetu 

predsednika vlade.  
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pospeševanja obravnave ponudb v zvezi z dobavo zaščitne in medicinske opreme. Poslanka je tako prek e-
naslova, ki ga ima odprtega v okviru politične stranke, komunicirala z nekaterimi ponudniki opreme ter 
nekatere ponudbe in z njimi povezane usmeritve (kot na primer usmeritve v zvezi z izvedbo strokovnega 
pregleda tehnične ustreznosti ponudb) posredovala različnim deležnikom. V reviziji nas je zanimalo, kakšen 
je bil namen vključitve poslanke Državnega zbora v postopke javnega naročanja ob dejstvu, da z nobenim 
deležnikom, vključenim v aktivnosti v zvezi z nabavo zaščitne in medicinske opreme, ni bila v pogodbenem 
ali drugem pravnem razmerju793, in hkrati ob dejstvu, da njena vloga v postopku javnega naročanja zaščitne 
in medicinske opreme ni bila formalno opredeljena. 
 
Pojasnili Vlade in MZ794 
V prvih dneh po razglasitvi epidemije je MZ prejelo številne ponudbe različnih dobaviteljev zaščitne opreme, ki jih je s pomočjo 
poslanke Državnega zbora in strokovne skupine MZ posredovalo na MGRT. Vloga poslanke Državnega zbora je bila torej 
v zbiranju in posredovanju ponudb na pristojni MGRT. MZ in poslanka Državnega zbora pri sprejemanju odločitev o 
nabavah zaščitne opreme niso sodelovali. Pri ravnanju poslanke Državnega zbora je šlo torej le za tehnično posredovanje 
ponudb pristojnemu ministrstvu oziroma strokovni skupini. Znotraj tega tehničnega posredovanja je, razumljivo, prišlo tudi 
do stikov z zaposlenimi v UKC Ljubljana, ki so sodelovali v strokovni skupini, ki je opravljala oceno ponudb. Poslanka 
Državnega zbora je bila pred nastopom funkcije državne sekretarke v kabinetu predsednika Vlade v pogovorih z ministrom 
za zdravje, g. Tomažem Gantarjem, glede možnosti prevzema funkcije državne sekretarke na MZ. Tudi zato je bila njena 
pomoč pri delu MZ v danih razmerah potrebna in pričakovana. Poslanka Državnega zbora v času od 11. 3. do 25. 3. 2020 
ni imela formalnopravno urejenega statusa na MZ. Delo je v omenjenem obdobju opravljala prostovoljno. Poslanka Državnega 
zbora je za zgoraj opisano e-komunikacijo uporabljala svoj e-naslov v okviru politične stranke. Omenjeni e-naslov je javnosti 
znan in so ga iz tega razloga po našem mnenju in po lastni presoji uporabljali tudi ponudniki. 
 
Čeprav iz pojasnila MZ ni mogoče ugotoviti, ali je poslanko Državnega zbora pri obravnavi ponudb 
aktiviralo MZ ali Vlada ali MGRT, nista ne Vlada ne MZ izkazala, da je bila njena vključitev zaradi določenih 
znanj in veščin tako pomembna, da je v postopkih obravnave ponudb ne bi mogli nadomestiti uslužbenci 
Zavoda ali drugih revidirancev.  
 
Ocenjujemo, da sta Vlada in MZ, s tem ko sta omogočila sodelovanje zunanjih deležnikov, dodatno razpršila 
naloge udeležencev in s tem prispevala k nesistematičnosti in nepreglednosti postopkov, za katere je bil 
formalno odgovoren Zavod. 
 
Po tem, ko je MGRT šest ponudb za ventilatorje posredovalo Zavodu v sklenitev pogodb, je na e-naslov 
respiratorji.mgrt@gov.si od vključno 20. 3. 2020 do vključno 18. 5. 2020 prispelo 14 ponudb (e-sporočil). 
Po navedbi MGRT795 je MGRT vse ponudbe (e-sporočila), prejete po 24. 3. 2020 na navedeni e-naslov, 
posredovalo na MDS, in sicer na e-naslov ponudbe@urszr.si. Vendar pa je MORS računskemu sodišču 
predložilo796 izpis e-sporočil, ki jih je URSZR na e-naslov ponudbe@urszr.si prejela od 24. 3. 2020 do 

                                                      

793  V elektronskem sporočilu z dne 18. 3. 2020, ko je na info@dbr.si posredovala elektronsko sporočilo direktorja 

UKC Ljubljana v zvezi z nujnim nakupom infuzijskih črpalk in perfuzorjev COVID-19, se je poslanka sicer 

podpisala kot državna sekretarka na MZ. 
794  Dopis MZ št. 060-5/2020/35 z dne 27. 7. 2020 (veza Zaprosilo 1 Vladi, odgovor št. 8). 
795  Zapisnik sestanka na MGRT z dne 6. 10. 2020. 
796  Izpis prejetih e-sporočil je MORS predložilo 22. 2. 2021. 
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15. 4. 2020 (ko je MDS prenehala s pregledovanjem ponudb) od MGRT (izpis prejetih e-sporočil s kratico 
.mgrt@gov.si). Iz izpisa izhaja, da URSZR v navedenem obdobju od MGRT ni prejela nobenega e-sporočila 
z e-naslova respiratorji.mgrt@gov.si. Prav tako nismo mogli potrditi, da je MGRT na MDS posredovalo 
tudi vse797 ponudbe (e-sporočila), ki jih je na e-naslov respiratorji.mgrt@gov.si prejelo od 20. 3. 2020 do 
24. 3. 2020.  
 
Pojasnilo MORS798 
MDS ni preverjala ustreznosti ventilatorjev. E-sporočila v povezavi z ventilatorji, ki smo jih prejeli na e-naslov 
ponudbe@urszr.si, so bila posredovana na MGRT skladno z usmeritvami, ki smo jih prejeli v e-sporočilu glede delitve nalog 
na MGRT dne 26. 3. 2020. 
 
Na sliki 13 prikazujemo aktivnosti za zagotovitev ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s COVID-19.  
 

                                                      

797  Med ponudbami je bila na primer tudi ponudba ponudnika Mesi, razvoj medicinskih naprav, d. o. o., Ljubljana, ki 

jo  je kasneje MDS (URSZR) posredovala Zavodu v sklenitev pogodbe. 
798  Pojasnilo MORS za potrebe razčiščevalnega sestanka v okviru Pojasnil in izpodbijanj Vlade z dne 14. 1. 2021 

(navedbe na strani 16/23). 
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Slika 13: Aktivnosti za zagotovitev ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s COVID-19 

 
Vir: dokumentacija in pojasnila Zavoda, MZ in MORS. 
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3.4.4 Aktivnosti MORS oziroma URSZR pri javnem naročanju zaščitne opreme 

Na e-naslov ponudbe@urszr.si je v obdobju od 18. 3. 2020 do vključno 15. 4. 2020 prispelo 3.075799  
e-sporočil, ki so bila kakorkoli povezana z možnostjo dobave opreme. Navedeni e-naslov se je sprva 
uporabljal zgolj za potrebe URSZR, z dnem 23. 3. 2020 pa se je uporabljal kot enotna vstopna točka za 
prejem ponudb za obravnavo v okviru MDS800. Iz pojasnil MORS801 izhaja, da je bilo le 429 ponudb takih, 
ki so vsebovale vse elemente ponudbe, ki jih je URSZR zahtevala v javno objavljeni informaciji. URSZR je 
Zavodu posredovala v nadaljnji postopek javnega naročanja 37 ponudb (slika 14).  
 

                                                      

799  757 sporočil, ki so na naslov ponudbe@urszr.si prispela od 18. 3. 2020 do vključno 24. 3. 2020, 371 sporočil, ki so 

na navedeni naslov prispela od 25. 3. 2020 do vključno 26. 3. 2020, in 1.947 sporočil, ki so na navedeni naslov 

prispela od 27. 3. 2020 do vključno 15. 4. 2020. 
800  Tako je bilo dogovorjeno na ustanovnem sestanku MDS dne 23. 3. 2020. 
801  Pojasnilo z dne 25. 5. 2020 k točki 29. 
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Slika 14: Število e-sporočil (ponudb), ki so bila poslana različnim deležnikom v različnih časovnih obdobjih 

 

Vir: dokumentacija in pojasnila MZ, MORS, MGRT in Zavoda. 
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Za sprejem in pregled ter posredovanje popolnih in ustreznih ponudb Zavodu ter za vrednotenje zaščitne 
in medicinske opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov je bila ustanovljena MDS. V skladu s 
Sklepom Vlade z dne 24. 3. 2020 o ustanovitvi MDS je bila tako za navedene aktivnosti odgovorna MDS 
kot kolektivni organ, saj v okviru MDS posamezne pristojnosti s sklepom Vlade niso bile razdeljene med 
člane MDS. Vendar pa smo ugotovili, da je zgolj eno od vseh nalog (presoja tehnične ustreznosti zaščitne 
opreme), za katere je bila ustanovljena MDS, izvajal član MDS, predstavnik MZ, ostale naloge (sprejem, 
pregled in posredovanje ponudb za zaščitno opremo Zavodu) pa so izvajali uslužbenci MORS in URSZR. 
Zato vse naloge, za katere je bila zadolžena MDS na podlagi Sklepa Vlade, ter za vse naloge, za katere je bila 
zadolžena URSZR na podlagi protokola MDS, predstavljamo v okviru te točke poročila (v okviru katere 
navajamo aktivnosti URSZR), pri tem pa opozarjamo, da je bila za naloge, ki jih je sicer izvajala URSZR, 
zadolžena in zato tudi odgovorna MDS.  
 
Pri obravnavi ponudb (e-sporočil), ki so kakorkoli prispela na URSZR (bodisi so prispela na e-naslov 
ponudbe@urszr.si ali pa na naslove uslužbencev URSZR), smo ugotovili več odstopanj od načel 
transparentnosti in enake obravnave ponudnikov. V nadaljevanju predstavljamo odstopanja pri določenih 
fazah oziroma postopkih obravnave ponudb, ki so bili predvideni v okviru protokola.  

3.4.4.1 Določitev obveznih elementov ponudbe 

URSZR je 30. 3. 2020, 6 dni po ustanovitvi MDS, objavila informacijo, v kateri je navedla, da se vse ponudbe 
za zaščitno opremo zbirajo na naslovu ponudbe@urszr.si, pri čemer morajo ponudbe vsebovati podatke o 
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka, transakcijski račun), vrsti blaga, količini, ceni z DDV, dobavnem 
roku, plačilnih pogojih in stroških dostave na lokacijo skladišča v Rojah. Poleg tega je URSZR v informaciji 
30. 3. 2020 navedla še, da morajo ponudbe vsebovati tudi dokazila, in sicer certifikat ustreznosti, tehnično 
specifikacijo in fotografijo embalaže in izdelka. V informaciji je bilo še navedeno, da ponudba ne bo 
obravnavana, če ne bo izpolnjevala navedenih zahtev, in da bodo vse ustrezne ponudbe posredovane 
Zavodu v realizacijo. 
 
Ugotovili smo, da je informacija o zahtevanih obveznih elementih ponudbe in dokazilih, ki naj jih ponudnik 
priloži ponudbi, ki jo je 30. 3. 2020 objavila URSZR, v primerjavi z informacijo, ki jo je URSZR objavila 
18. 3. 2020, bistveno bolj natančna (slika 15). Ne glede na to pa bi bila informacija o obveznih elementih 
ponudbe po naši oceni v celoti ustrezna le, če bi vsebovala še vsaj okvirne informacije o tem, katere vrste 
zaščitne in/ali medicinske opreme Zavod naroča. Prav tako bi navedba pogojev za sodelovanje v postopku 
in kriterijev za izbor ponudbe, ne nazadnje pa tudi navedba glede možnosti predplačil ter pomoči države pri 
transportu opreme iz tretjih držav prispevala k temu, da bi ponudniki pripravili popolne ponudbe. 
Ocenjujemo, da MDS ni poskrbela, da bi URSZR s celovito informacijo zagotovila izhodišča za izvedbo 
preglednega in učinkovitega zbiranja in obravnave ponudb.   
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 Slika 15: Informacije o obveznih elementih ponudbe 

 
Vir: dokumentacija in pojasnila Zavoda in MORS. 

 
Da bi informacija dosegla čim več ponudnikov in s tem olajšala in pospešila obravnavo ponudb, je po 
navedbah URSZR spletno povezavo na informacijo kot samodejni odgovor posredovala tudi na vsako 
e-sporočilo, ki je prišlo na naslov ponudbe@urszr.si. Ne glede na navedena prizadevanja URSZR so 
ponudniki tudi po 30. 3. 2020 posredovali e-sporočila, ki niso vsebovala vseh elementov ponudbe. 
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Po pojasnilu MORS802 zato v okviru postopka pregleda ponudb ni bilo mogoče slediti navodilu v informaciji, 
da se nepopolne ponudbe ne bodo upoštevale, saj je bilo ponudb z vsemi potrebnimi elementi zelo malo in 
z njimi niso uspeli pokriti vseh potreb po zaščitni opremi. Da bi v dani situaciji vseeno poskusili zagotoviti 
potrebno količino opreme, so uslužbenci URSZR in MORS obravnavali tudi e-sporočila, ki so imela le 
nekatere elemente ponudbe, in sicer tako, da so bili taki ponudniki pozvani k dopolnitvam. Preveritve e-
sporočil, ki niso imela elementov ponudb, in pozivanje ponudnikov k dopolnitvam je terjalo nesorazmerno 
veliko časa v primerjavi s številom pridobljenih popolnih ponudb. Ne glede na to pa so uslužbenci URSZR 
in MORS z obravnavo e-sporočil in s pozivi k dopolnitvam ponudb prispevali k večjemu številu popolnih 
ponudb.  

3.4.4.2 Obravnava ponudb z vidika pozivanja ponudnikov k dopolnitvam ponudb 

Ugotovili smo, da ponudbe, ki so od 18. 3. 2020 prispele na e-naslov ponudbe@urszr.si, večinoma niso 
vsebovale vseh elementov ponudbe. URSZR je namreč informacijo o tem, katere elemente in dokazila mora 
vsebovati ponudba, da se bo obravnavala kot popolna, objavila šele 30. 3. 2020. Da bi v dani situaciji vseeno 
poskusila zagotoviti potrebno količino zaščitne opreme, je URSZR v okviru MDS obravnavala tudi e-
sporočila, ki so imela le nekatere elemente ponudbe, hkrati pa je te ponudnike pozivala k dopolnitvam, da 
bi si zagotovila dovolj informacij o tem, ali je ponudba primerna za posredovanje na Zavod v sklenitev 
pogodbe. Vendar pa iz dokumentacije izhaja, da je URSZR ponudnike različno obravnavala, saj je nekatere 
ponudnike pozvala k dopolnitvam le enkrat, nekatere je pozvala nekajkrat, nekaterih pa sploh nikoli. Tako 
je z nekaterimi ponudniki daljše časovno obdobje tekla komunikacija glede postopnega dopolnjevanja 
ponudbe803. Po drugi strani pa je URSZR nekatere ponudbe takoj označila kot nepopolne in v teh primerih 
ponudnikov sploh ni pozvala k dopolnitvi ponudbe804. V reviziji na podlagi dokumentacije in pojasnil ni bilo 
mogoče ugotoviti, po kakšnem ključu se je URSZR odločala, katere ponudnike bo pozvala k dopolnitvi 
ponudbe le enkrat, katere ponudnike bo pozvala večkrat in katerih ponudnikov sploh ne bo pozivala. 
 
Pojasnilo MORS805 
Kljub jasnim napotkom v informaciji o zbiranju ponudb in v samodejnem odgovoru na ponudbo, kaj mora ponudba vsebovati, 
ponudniki niso upoštevali zahtevanega. Nekateri ponudniki kljub pozivu k dopolnitvi ponudbe niso predložili zahtevanih 
dokumentov, zato so bile njihove ponudbe označene kot nepopolne. Vsi smo stremeli k temu, da se čim prej zagotovi zaščitna 
oprema, ki je bila nujno potrebna v dani situaciji za uspešen boj proti COVID-19.  

                                                      

802  Po pojasnilu MORS (Zaprosilo 1, točka 7) je bilo ponudb, ki so izpolnjevale vse elemente iz informacije o prejemu 
ponudb, 429 od 1.947 prejetih elektronskih sporočil med 27. 3. in 15. 4. 2020. Od teh se je pri nadaljnji preveritvi 

ugotovilo, da jih je samo 37 primernih za posredovanje na Zavod. 
803  Tak primer smo zaznali pri ponudniku Moj izziv, d. o. o. za ponudbo z dne 25. 3. 2020, saj je URSZR ponudnika 

kar trikrat pozvala k dopolnitvi ponudbe, njegovo končno ponudbo pa je MDS dne 16. 4. 2020 posredovala na 

Zavod v sklenitev pogodbe. 
804  Tak primer smo zaznali pri ponudniku Izop-k d. o. o. za ponudbo z dne 1. 4. 2020, pri ponudniku MPC Svetovanje 

d. o. o. za ponudbo z dne 1. 4. 2020, pri ponudniku Piro Planet d. o. o. za ponudbo z dne 25. 3. 2020 in pri 

ponudniku Pinocchio d. o. o. za ponudbo z dne 1. 4. 2020. 
805  Z dne 1. 9. 2020, točka 1.1. in 4. 
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3.4.4.3 Obravnava ponudb z vidika varnostnega preverjanja ponudnikov 

Za obravnavo ponudb je MDS določila protokol. V skladu s protokolom naj bi URSZR ocenila popolnost 
ponudbe, član MDS pa naj bi potrdil tehnično ustreznost ponujene opreme, SOVA pa je bila zadolžena za 
podajo varnostnih ocen. URSZR je lahko posredovala ponudbo Zavodu kot ustrezno izključno v primeru 
potrditve, da je ponudba popolna, da je ponujena oprema tehnično ustrezna ter da ni zadržka glede 
varnostne ustreznosti ponudnika. Vendar smo pri preveritvi obravnave ponudb ugotovili, da nekatere 
ponudbe niso bile obravnavane v vseh fazah obravnave, ki jih je določal protokol. V zvezi s tem smo 
ugotovili, da: 

• so bili nekateri ponudniki806 varnostno preverjeni šele naknadno, torej po tem, ko je URSZR njihovo 
ponudbo že posredovala Zavodu kot ustrezno (kar je bil pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi opreme), 
pri čemer je SOVA v svoji oceni celo izrazila varnostne zadržke v smislu, da bi lahko bili v primeru 
poslovanja države z izbranim ponudnikom ogroženi nacionalni interesi Republike Slovenije, 

• je URSZR v varnostno preveritev SOVI posredovala podatke za nekatere ponudnike še pred 
ustanovitvijo MDS. 

 
Ravnanja MDS oziroma URSZR pri obravnavi ponudb, ki v delu varnostnega preverjanja niso bila skladna 
s protokolom MDS, so po naši oceni pomenila neenako obravnavo ponudnikov, poleg tega pa ni bilo 
obvladovano varnostno tveganje in tveganje za neizpolnitev pogodb o dobavi blaga.  

3.4.4.4 Obravnava ponudb, ki so jih URSZR posredovali uslužbenci MGRT, zunanji sodelavec 
Zavoda oziroma člani projektne skupine 

Nekatere ponudbe807 so uslužbenci URSZR v obravnavo prejeli od uslužbencev MGRT, zunanjega 
sodelavca Zavoda oziroma članov projektne skupine in ne neposredno od ponudnikov. V teh primerih 
URSZR pošiljateljev ni opozorila na sprejeti protokol obravnave, vseeno pa je upoštevala napotke 
pošiljateljev in izvajala le nekatere aktivnosti, ki jih je sicer pri obravnavi ponudb izvajala po protokolu. V 
enem primeru je pošiljatelj URSZR prosil naj prevzame komunikacije s ponudnikom, kar je URSZR izrecno 
zavrnila808. Glede ponudb je komunicirala izključno z uslužbenci MGRT, zunanjim sodelavcem Zavoda 
oziroma člani projektne skupine. Uslužbenci MGRT oziroma člani projektne skupine so URSZR napotovali  
 

                                                      

806  Varnostni zadržek je SOVA ocenila pri ponudnikih SLA marketing d.o.o. in KOREZ-SORTING GROUP, d. o. o. 
807  Kot na primer ponudbe podjetij HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana, Cross Continental d. o. o. in genEplanet 

diagnostika d.o.o. 
808  V primeru ponudnika genEplanet diagnostika d.o.o. je zunanji sodelavec Zavoda oziroma vodja projektne skupine 

9. 4. 2020 poslal e-sporočilo državnemu sekretarju na MORS z naslednjimi navedbami: "Kljub temu da ste 

predlagali, da boste vso komunikacijo z GenePlanetom vršili preko mene, vseeno predlagam, da se za tehnične 
stvari obrnete direktno na GenePlanet." in "Kot laik bom zelo težko podajal informacije med strokovnjaki na 

GenePlanetu in strokovnjaki, ki delujejo v okviru skupine na URSZR. Na tak način bomo izgubljali čas in povečali 

možnost napak." Državni sekretar na MORS je zunanjemu sodelavcu Zavoda in vodji projektne skupine še isti dan 
odgovoril: "Jaz osebno nisem koordinator nabav na ZBR in predstavnik vas kot kupca. Zato pričakujem da nehate 

izvajati pritisk v tej smeri." To sporočilo je bilo v kopiji posredovano tudi na ponudbe@urszr.si, uslužbenki URSZR 

in nekdanjemu uslužbencu Zavoda. 
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k določenim preveritvam809, poleg tega pa so URSZR tudi naprošali za hitro (prednostno) obravnavo teh 
ponudb810. URSZR je navodila in prošnje navedenih oseb večinoma upoštevala, zato je obravnava in presoja 
ustreznosti navedenih ponudb (z vidika popolnosti in tehnične ustreznosti opreme) potekala hitreje v 
primerjavi z obravnavo ponudb, ki so jih ponudniki posredovali na e-naslov ponudbe@urszr.si. URSZR je 
namreč takega ponudnika pozvala k dopolnitvi ponudbe pogosto tudi v manj kot eni uri, medtem ko je 
ostale ponudnike811 pozivala k dopolnitvam ponudb v nekaj dneh ali pa jih celo ni nikoli pozvala.  
 
Ponudniki, ki so svojo ponudbo posredovali MGRT oziroma članom projektne skupine in so jih URSZR v 
obravnavo posredovali uslužbenci MGRT, zunanji sodelavec Zavoda oziroma člani projektne skupine, so 
bili prioritetno obravnavani. Pri tem URSZR ni utemeljila prioritetne obravnave oziroma razlogov, zaradi 
katerih je ponudbe, ki jih je prejela od uslužbencev MGRT, zunanjega sodelavca Zavoda oziroma članov 
projektne skupine, prednostno obravnavala. URSZR namreč ni izkazala objektivnih razlogov za prednostno 
obravnavo in s tem privilegiran položaj navedenih ponudnikov. V primeru enega ponudnika812 pa je Zavod 
nabavil zaščitno opremo – maske za splošno uporabo, po posredovanju uslužbenke MGRT in članice 
projektne skupine, čeprav je državni sekretar na MGRT kasneje povedal, da mask takšne vrste v tistem 
trenutku niso prioritetno kupovali813.  
 

                                                      

809  V primeru ponudnika Cross Continental d.o.o., za katerega je uslužbenka MGRT in članica projektne skupine dne 
29. 3. 2020 pisala uslužbenki URSZR za pregled certifikatov. 

810  Največkrat je bila v dopisu prošnja za nujno, prednostno ali hitro obravnavo ponudbe. Na primer pri ponudniku 

HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana je uslužbenka MGRT in članica projektne skupine v e-sporočilu URSZR z dne 
30. 3. 2020 navedla: "prosimo za preveritev gre za navadne 3 ply maske, ki pa so hitro dobavljive v veliki količini 

in v enem kosu. Danes bi radi podpisali pogodbo." URSZR je še isti dan sporočila: "Spoštovani, obveščamo vas, 

da so maske ustrezne za splošno populacijo." 
811  Kot na primer ponudnik Piro planet d. o. o. za ponudbo z dne 25. 3. 2020 in ponudnik Pinocchio d. o. o. za 

ponudbo z dne 1. 4. 2020. 
812  Gre za ponudnika HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana, s katerim je Zavod po posredovanju uslužbenke MGRT 

in članice projektne skupine (glej sprotno opombo 810) sklenil pogodbo za dobavo 22 milijonov navadnih 

troslojnih mask za splošno uporabo. 
813  V zvezi s ponudbo, ki jo je s Kitajske pridobila fizična oseba in se je dogovorila s podjetjem Salus, da bi navedeno 

zaščitno opremo tudi uvozila, je državni sekretar na MGRT, ki je bil v kontaktu z navedeno fizično osebo na 

16. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki je potekala 5. 5. 2020, med drugim povedal: "Kaj smo potem 

ugotovili pri tej konkretni ponudbi: da so bile na voljo triplastne maske za osebno uporabo in niso primerne za 
zdravstvene delavce, na žalost; da kvalitetnejših mask, ki bi bile primerne za medicinsko osebje, to podjetje nima. 

Mi smo takrat iskali resnično, še enkrat poudarjam, to je bilo v tej drugi fazi, prioriteta so nam bile zaščitne maske 

za medicinsko osebje, za bolnišnice, domove za starejše in tako naprej. In še, za izvoz mask sicer vseh potrebnih 
certifikatov še nimajo, vendar pa trdijo, da jih bodo dobili v kratkem, predvidoma do konca tega tedna; to je bilo 

25. marca." Ponudnik je sicer 24. 3. 2020 državnemu sekretarju na MGRT posredoval ponudbo podjetja Tongxiang 

Zhongxiang – Staroon, v kateri je navedel, da je dostava do Čingdaa potrjena ter da je govoril z direktorjem Salusa, 
ki je pripravljen nastopiti kot uvoznik po istih cenah. Ponudba vsebuje številne produkte zaščitne opreme, med 

drugim ponuja 3.000.000 troslojnih kirurških mask po 0,28 USD/kos. Uslužbenec MGRT in član MDS je navedeno 

ponudbo še isti dan posredoval na ponudbe@urszr.si in prosil za hiter odziv. 
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3.4.4.5 Obravnava ponudb tujih ponudnikov 

Uslužbenci MGRT, Zavoda in MORS ter poslanka Državnega zbora so več ponudb iz tujine, predvsem po 
posredovanju veleposlaništva, prejeli še pred ustanovitvijo MDS, več neposrednih ponudb tujih ponudnikov 
pa je po ustanovitvi MDS prispelo tudi na e-naslov ponudbe@urszr.si. Večinoma so tuji ponudniki 
posredovali ponudbe, v katerih so ponujali velike količine različne opreme814. Ocenjujemo, da bi bilo s 
stališča možnosti za dobavo velike količine potrebne opreme v sprejemljivih dobavnih rokih učinkovito, če 
bi Zavod, MGRT in Vlada skrbno proučili vse možnosti za dobavo opreme, ki so jo ponujali tuji dobavitelji. 
Zavod, MGRT in Vlada tega niso storili, temveč so sprejeli stališče, da zaščitne in medicinske opreme 
neposredno od tujih dobaviteljev ne bodo naročali, pri čemer navedene odločitve niso utemeljili. Zavod in 
MGRT ocene, da je poslovanje s tujimi državnimi podjetji in komercialnimi ponudniki bolj tvegano kot 
poslovanje z domačimi posredniki, ne samo z vidika plačila, ampak tudi z vidika zagotovitve dobave zaščitne 
in medicinske opreme, nista utemeljila. Zavod in MGRT tudi nista proučila možnosti za varno sklenitev 
pogodb neposredno (brez posrednikov) s tujimi dobavitelji, in sicer zlasti glede možnosti zagotovitve 
zavarovanja morebiti zahtevanega predplačila. Tudi člani MDS in projektne skupine, ki so bili zadolženi za 
koordinacijo pri nabavah opreme in za logistiko prevozov opreme s Kitajske, niso izkazali, ali in katere 
aktivnosti so morebiti izvedli, da bi dobavili blago, ki so ga ponujala kitajska podjetja.  
 
Pojasnilo MGRT815 
"V prvem tednu po imenovanju nove vlade je državni sekretar na MGRT v zvezi z neposrednimi dobavami klical takratnega 
direktorja Zavoda kot tudi novo državno sekretarko na MF. Oba omenjena sta kategorično zavrnila možnost neposrednih 
dobav iz tujine". 

3.4.4.6 Obravnava ponudb z vidika razpršenosti nalog in obremenitev MORS, URSZR in MZ 

V okviru protokola so nekatere postopke obravnave ponudb (e-sporočil) izvajali uslužbenci MORS in 
URSZR, del postopkov pa uslužbenec MZ v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Ugotovili smo, da so bile  
vse ponudbe (e-sporočila) enako evidentirane oziroma označene, čeprav nekatere ponudbe niso bile 
obravnavane v vseh fazah postopka, ki jih je določal protokol. To pomeni, da so MORS, URSZR in MZ 
odločitev o ''(ne)popolnosti'' in ''(ne)ustreznosti" ponudbe sprejemali v različnih fazah obravnave ponudbe, 
torej tudi v nekaterih primerih, ko ponudba ni bila v celoti obravnavana. Hkrati smo ugotovili, da uslužbenec 
MZ in zunanji sodelavci (uslužbenci UKC Ljubljana), ki so v okviru preveritve tehničnih specifikacij 
ugotavljali, ali so k ponudbam priloženi ustrezni certifikati, niso vedno zabeležili manjkajočih dokumentov 
oziroma niso pojasnili razlogov za to, da so določeno ponudbo označili kot nepopolno. Zato iz 
dokumentacije (e-sporočil) ni mogoče potrditi, da je bilo pri vseh primerih ponudb izkazano, da je odločitev 
o popolnosti/nepopolnosti ponudbe temeljila na dokazih glede preveritev o obstoju/neobstoju zahtevanih 
certifikatov in njihove ustreznosti/neustreznosti.  
 
Ocenjujemo, da so bile navedene pomanjkljivosti, zaznane pri obravnavi ponudb, posledica velike 
(enormne) količine prispelih ponudb (e-sporočil), ki jih je obravnavalo premajhno število ljudi – zgolj 
6 uslužbencev MORS in URSZR ter predstavnik MZ v sodelovanju z uslužbenci UKC Ljubljana. Ugotovili 
smo namreč, da je en uslužbenec v obdobju od 24. 3. 2020 do 15. 4. 2020 v povprečju obdelal 12,4 ponudbe 

                                                      

814  Takšne so bile na primer ponudbe podjetij: Sinopharm z dne 21. 3. 2020, Tongxiang Zhongxiang – Staroon z dne 

24. 3. 2020, katerega kontakt je zagotovila fizična oseba, Vigor group d.o.o. z dne 1. 4. 2020, FES & TPC group z 
dne 3. 4. 2020, Flying Tigers (Pipistrel) z dne 3. 4. 2020 in Alibaba z dne 6. 4. 2020. 

815  Odgovor MGRT na Zaprosilo št. 2, točka 38, z dne 24. 7. 2020. 
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(e-sporočil) dnevno (ob predpostavki, da so bili v tem obdobju vsak dan vsi uslužbenci na delovnem mestu). 
Pri tem so lahko uslužbenci isto ponudbo (e-sporočilo) zaradi večkratnega pozivanja k dopolnitvam in 
dopolnjevanja večkrat obravnavali. Po naši oceni so bile obremenitve uslužbencev MORS, URSZR in MZ 
(ter zunanjih sodelavcev) ob dejstvu, da so morali izvajati še redno delo, bistveno povečane. To je lahko 
prispevalo k temu, da nista bili v vseh primerih zagotovljeni transparentnost in formalizacija administrativnih 
postopkov, ni pa razumljivo, zakaj v postopkih obravnave ponudb glede na bistveno povečan obseg dela ni 
bilo angažiranih več javnih uslužbencev. 
 
Za razpršitev nalog je po naši oceni odgovorna predvsem Vlada, ki je del aktivnosti v postopkih nabav 
prenesla z Zavoda na MDS, ki pa nalog ni izvajala v polni zasedbi, temveč jih je večinoma preložila na 
URSZR in jih s tem še dodatno razpršila. Posledično so bili nekateri postopki obravnave ponudb 
netransparentno in pomanjkljivo izvedeni ali pa so bili izvedeni v neskladju z ZJN-3 in/ali protokolom. Vse 
to je je vplivalo na neučinkovitost izvedbe nabav zaščitne in medicinske opreme ter neenako obravnavo 
ponudnikov. 

3.4.4.7 Obravnava ponudb z vidika presoje tehnične ustreznosti opreme 

Presoja ustreznosti zaščitne opreme 
Postopke preverjanja tehnične ustreznosti ponujene zaščitne opreme je izvajal uslužbenec MZ (član MDS) 
ob pomoči uslužbencev UKC Ljubljana. Med drugim so preverjali, ali je ponudbi priložen veljaven in 
ustrezen certifikat in ali je certifikat izdal pooblaščen priglašeni organ na podlagi ustreznih standardov 
kakovosti. Uslužbenci so morali biti pri preveritvah še posebej natančni, saj so v kriznih okoliščinah, ko je 
bilo drastično povečano povpraševanje po opremi, ponudbe vsebovale tudi ponarejene in neveljavne 
certifikate816. Ugotovili smo, da so uslužbenec MZ (član MDS) in uslužbenci UKC Ljubljana certifikate 
preverjali tako, da so posebej preverili, ali se je priložen certifikat nanašal na ponujeno opremo in se skladal 
s fotografijami posameznih artiklov in podatki, navedenimi v posamezni ponudbi. Ne glede na to, smo v 
več primerih ugotovili, da je URSZR posredovala Zavodu ponudbe kot popolne in ustrezne, čeprav k 
ponudbam niso bili priloženi certifikati in fotografije (več v točki 3.4.2.6 tega poročila).   
 
Presoja ustreznosti medicinske opreme 
Do ustanovitve MDS, ko je Vlada prenesla naloge v zvezi z obravnavo ponudb z Zavoda na MDS (torej do 
24. 3. 2020), je bil Zavod kot naročnik medicinske opreme sam pristojen za presojo tehnične ustreznosti 
ponujenih ventilatorjev. Ne glede na to pa iz dokumentacije nismo mogli ugotoviti, ali (če sploh) in kateri 
deležnik (Zavod, MGRT ali MZ) je poskrbel za presojo tehnične ustreznosti ventilatorjev, za katere je 
ponudbe pridobilo MGRT in jih 18. 3. 2020 posredovalo na Zavod v sklenitev pogodb (več v točki 3.4.3 
tega poročila). Glede na to, da je MGRT karakteristike (standarde), ki jih morajo izpolnjevati ventilatorji za 
obravnavo bolnikov s COVID-19, prejelo od strokovnjaka UKC Ljubljana že 14. 3. 2020, je bilo od MGRT 
pričakovati, da navedene karakteristike pri obravnavi in izbiri ponudb za ventilatorje upošteva. Vendar 
MGRT ni izkazalo, ali in kako je upoštevalo karakteristike, niti ni izkazalo, da je o potrebnih karakteristikah 
obvestilo Zavod, ko mu je posredovalo ponudbe. 
 

                                                      

816  [URL: https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe], oktober 2020.  
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Po ustanovitvi MDS (po 24. 3. 2020) je tehnično ustreznost ventilatorjev presojal predstavnik MZ v okviru 
MDS. URSZR je Zavodu v sklenitev pogodb posredovala dve ponudbi za dobavo ventilatorjev817, kjer je 
ustreznost ventilatorjev potrdil predstavnik MZ (član MDS). Po navedbi MZ818 je predstavnik MZ (član 
MDS) ponudbe posredoval v presojo tudi neformalni strokovni skupini na UKC Ljubljana, ki je podala 
strokovne ocene. Poleg tega je 30. 3. 2020 neformalna strokovna skupina na UKC Ljubljana izdelala 
preglednico tehnično ustreznih ventilatorjev.  
 
Zavod je pet od šestih pogodb za ventilatorje podpisal pred 30. 3. 2020, ko je neformalna strokovna skupina 
na UKC Ljubljana določila ustrezne tipe ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s COVID-19. Kasneje (po 
razdelitvi ventilatorjev bolnišnicam) se je dejansko izkazalo, da niso imeli vsi ventilatorji, naročeni pred 
30. 3. 2020, potrebnih karakteristik, da bi bili primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19 (več v 
točki 3.4.6.5.3 tega poročila).  

3.4.4.8 Prekinitve obravnave ponudb 

Ugotovili smo, da so uslužbenci MORS in URSZR v večini primerov poskrbeli za evidentiranje končne 
presoje glede ustreznosti/neustreznosti oziroma glede popolnosti/nepopolnosti819 ponudbe. Vendar pa iz 
nekaterih primerov ponudb ni razvidna končna odločitev o posamezni ponudbi oziroma iz poteka 
dogodkov ni jasno, zakaj se je komunikacija s ponudnikom v določeni fazi prekinila. Uslužbenci MORS in 
URSZR namreč v teh primerih svoje odločitve (presoje) niso zabeležili (evidentirali). Tako pri nekaterih 
ponudbah820 (e-sporočilih) ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bila komunikacija s ponudnikom prekinjena zaradi 
odstopa ponudnika od ponudbe ali zaradi ugotovitve URSZR, da ponudba ni popolna, ali morda iz kakšnega 
drugega razloga. 

3.4.5 Sklepanje pogodb za dobavo zaščitne in medicinske opreme 

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 je Zavod sklenil 64 pogodb o nabavah zaščitne in medicinske 
opreme. V reviziji nas je zanimalo, ali je bil Zavod pri sklepanju pogodb o nabavi zaščitne in medicinske 
opreme v izrednih okoliščinah učinkovit v smislu upoštevanja predpisov in enakopravne obravnave 
pogodbenikov. 

3.4.5.1 Soglasja k sklenitvi pogodb 

V skladu z ZBR821 mora Zavod pridobiti soglasje ministra, pristojnega za preskrbo, k izbiri proizvajalcev 
oziroma predelovalcev in trgovcev in k pogodbam z njimi ter predhodno soglasje ministra k spremembam 
in dopolnitvam pogodb in v primerih zakupa in prodaje. Soglasje ministra, pristojnega za preskrbo, k izbiri 

                                                      

817  24. 3. 2020 in 27. 3. 2020 je URSZR posredovala Zavodu ponudbi ponudnika Mesi in ponudnika Interpart. 
818  Odgovor MZ na zaprosilo 3 št. 420-8/2020/86 z dne 24. 6. 2020. 

819  Odločitve so razvidne iz različnih dokumentov (iz e-sporočila o posredovanju ponudbe na Zavod, iz obvestil, 

naslovljenih na ponudnike, da so njihove ponudbe nepopolne/neustrezne, iz posameznih drugih zabeležk). 
820  Tak primer smo zaznali pri ponudniku MPC Svetovanje d. o. o. pri ponudbi z dne 1. 4. 2020 (po vložitvi nove 

ponudbe s strani ponudnika je bila komunikacija s strani URSZR prekinjena) in pri ponudniku Kopur d. o. o. 

(podrobneje predstavljeno na Primeru D). 
821  17., 18., 19. člen ZBR. 
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proizvajalcev oziroma predelovalcev in trgovcev in k pogodbam z njimi, predstavlja torej eno od 
predpostavk za veljavnost pogodbe. Glede na to, da 17. člen ZBR822 v teh primerih izrecno ne zahteva 
predhodnega soglasja ministra, pristojnega za preskrbo, zadostuje njegova naknadna odobritev, pri čemer je 
do izdaje soglasja status pogodbe takšen kot pri odložnem pogoju; pogodba je že sklenjena, vendar še ne 
učinkuje.  
 
MGRT je kot vodilo pri odločanju o podajanju soglasij pojasnilo823, da "je namen podajanja soglasij nadzor 
nad državnim premoženjem v blagu tako količinsko kot lokacijsko, preverjanje skladnosti s 5-letnim 
programom oblikovanja državnih blagovnih rezerv in iz njega izhajajočim letnim programom dela ter 
razpoložljivosti proračunskih sredstev". 
 
V reviziji smo preverili, ali je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo dal soglasje k vsem sklenjenim 
pogodbam in aneksom k tem pogodbam in ali so bila ta soglasja pridobljena pravočasno, to je pred začetkom 
izvajanja pogodbe oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi.  
 
Soglasje pristojnega ministra je bilo pridobljeno pri 64 pogodbah in 23 aneksih k tem pogodbam. V enem 
primeru824 Zavod pred sklenitvijo aneksa ni pridobil soglasja pristojnega ministra. V treh primerih od 64 je 
ugotovljeno, da je bilo soglasje ministra, pristojnega za preskrbo, pridobljeno šele po začetku izvajanja 
pogodbe825, v enem primeru je bilo soglasje k aneksu pridobljeno šele po sklenitvi aneksa k pogodbi o izvedbi 
javnega naročila826. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da je bila pogodba sklenjena v vrednosti, ki je 
presegala pridobljeno soglasje827.  
 

                                                      

822 Za razliko od 18. člena ZBR, kjer je izrecno navedeno, da mora Zavod pridobiti predhodno soglasje ministra, 

pristojnega za preskrbo, k spremembam in dopolnitvam pogodb in k tarifnim postavkam za skladiščenje blaga in 
k oddajanju prostorov, in 19. člena ZBR, ki izrecno predvideva poprejšnje soglasje ministra, pristojnega za 

preskrbo, v primerih zakupa in prodaje. 
823  Odgovor MGRT k točki 42 na Zaprosilo št. 1, št. 420-8/2020/15, z dne 15. 5. 2020. Odgovor MGRT k točkam 

40–43 na Zaprosilo št. 1, št. 420-8/2020/15, z dne 15. 5. 2020. 
824  Gre za dogovor Zavoda z družbo TEHNO-MAG d. o. o. o znižanju pogodbene cene in podaljšanju roka dobave, 

ki pa ni bil sklenjen v pisni obliki. Zavod je namreč družbi TEHNO-MAG d. o. o. dne 11. 5. 202  poslal dokument 
"Obvestilo o možnosti realizacija pogodbe", št. 614/LS, v katerem je navedel, da je Zavod (kljub poteku 

pogodbenega roka dobave in obvestilu, da je pogodba prenehala veljati) zainteresiran za realizacijo pogodbe, če 

dobavitelj ceno za še nedobavljene maske zniža in jih dobavi v 8 dneh. Istega dne je dobavitelj sporočil, da se z 
vsebino dokumenta strinja. 

825  Naročilnica št. 2020-122 z družbo TOSAMA d.o.o. je bila dne 17. 3. 2020 v večjem delu izpolnjena, soglasje pa je 

pridobljeno dne 25. 3. 2020; pogodba št. 2020-129 z družbo KIMI d.o.o. je bila pretežno izpolnjena dne 20. 3. 2020, 
soglasje pa je bilo pridobljeno dne 23. 3. 2020; pogodba št. 2020-210 z družbo MIMOVRSTE d.o.o. je bila 

izpolnjena 2. 4. 2020, soglasje pa je bilo pridobljeno 14. 4. 2020. 
826  Aneks št. 2020-124-01 z družbo LABENA d.o.o. je sklenjen dne 20. 3. 2020, soglasje pa je bilo pridobljeno šele 

dne 25. 3. 2020.   
827  Pogodba št. 2020-165 z družbo INOVATIO d.o.o. je bila sklenjena v višini 107.490 EUR brez DDV, soglasje je 

bilo podano za vrednost 106.500 EUR brez DDV. 
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Po pregledu vlog za podajo soglasja k sklenjenim pogodbam in aneksom k tem pogodbam je bilo v vseh 
obravnavanih primerih ugotovljeno, da so se v rubriki "Izplačila po tej pogodbi" navajale zgolj vrednosti 
pogodbe brez DDV (neto vrednosti), čeprav bi se morale, izhajajoč iz citiranega zapisa v vlogi, v primeru 
obračuna DDV navajati dejansko izplačane vrednosti (bruto vrednosti)828. Po naši oceni MGRT ni 
učinkovito izvrševalo svoje nadzorstvene funkcije in ni ravnalo z vso potrebno skrbnostjo, saj ni imelo 
pregleda nad višino sredstev, ki naj bi bila dejansko izplačana na podlagi pogodb, za katere je podajalo 
soglasja, zaradi česar ni imelo ustrezne podlage za spremljanje že porabljenih sredstev in za načrtovanje 
dodatno potrebnih proračunskih sredstev. 
 
Ugotovili smo, da je minister, pristojen za preskrbo, v osmih primerih zavrnil podajo soglasja k pogodbi 
oziroma aneksu brez vsebinske obrazložitve in navedbe utemeljenega razloga.  
 
Po navedbi MGRT829 je bilo od tega v šestih830 primerih soglasje zavrnjeno iz razloga, ker je presodilo, da ni 
bilo več potrebe po urgentnih nabavah, saj so bile zagotovljene zadostne količine zaščitne opreme831. Glede 
preostalih dveh primerov je MGRT pojasnilo832, da v prvem primeru soglasje ni bilo dano, ker je bil predmet 
aneksa833 povišanje cen mask FFP2 in s tem skupne vrednosti iz 3 milijonov EUR na 4,9 milijona EUR (iz 2,30 EUR 
na 3,64 EUR brez DDV na kos) ter podaljšanje dobavnega roka (do 15. 5. 2020), v drugem primeru pa, da je 
bilo na koordinaciji pri ministru odločeno, da se pogodba834 ne podaljša, saj gre za nezanesljivega pogodbenega partnerja 
(podjetje naj bi bilo v preteklosti po navedbah MGRT poznano tudi po prevarah), od katerega naj ne bi bilo realno 
pričakovati, da bo maske dobavil v podaljšanem roku.  
 
Ocenjujemo, da pojasnila MGRT glede razlogov za zavrnitev izdaje soglasja niso utemeljena. V prvem 
primeru naj bi namreč MGRT soglasje zavrnilo zaradi domnevno previsoke cene in podaljšanja roka dobave, 
kar pa ni skladno z dejstvom, da je dan prej izdalo soglasje za sklenitev pogodbe835 z istim predmetom 
(maske FFP2), višjo ceno na kos (3,90 EUR brez DDV) in daljšim rokom dobave. V drugem primeru pa 
MGRT ni pojasnilo, na podlagi katerih dokumentov in podatkov je ugotovilo, da je bil pogodbeni partner 
Zavoda v preteklosti poznan po prevarah, zlasti pa MGRT ni predstavilo ugotovitev, na podlagi katerih naj 
ne bi bilo realno pričakovati, da bo pogodbeni partner maske dobavil v podaljšanem roku. 

                                                      

828  DDV je bil obračunan in plačan pri vseh pogodbah oziroma dobavah, razen pri pogodbi št. 2020-137 z družbo 

Gorenje, d.o.o., pri kateri je Zavod nastopil v vlogi uvoznika blaga; pogodbi št. 2020-178 z družbo Cross 

Continental d.o.o., pogodbi št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o., pogodbi 
št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o., pogodbi št. 2020-164 z družbo 

ACRON d.o.o. in pogodbi št. 2020-176 z družbo ACRON d.o.o., katerim je Zavod za posamezne dobave dal 

Izjavo o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV. 
829  Odgovor MGRT k točki 11 na Zaprosilo št. 3, št. 420-8/2020/124, z dne 22. 7. 2020. 
830  Pogodbe s podjetjem LAPROM, d.o.o., 3D SOLUTIONS d.o.o., EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana, PROVAR, d.o.o., 

LEDIKS d.o.o. in aneks št. 2020-133-02 z družbo DOBNIK TRADE d.o.o. 
831  Z aneksom št. 2020-133-02 z družbo DOBNIK TRADE d.o.o. je bilo določeno ponovno podaljšanje roka dobave 

in ne dodatne količine blaga. 
832  Odgovor MGRT k točki 11 na Zaprosilo št. 3, št. 420-8/2020/124, z dne 22. 7. 2020. 
833  Aneks št. 2020-141-01 z družbo OECO d.o.o. 
834  Aneks št. 2020-147-01 z družbo MD GLOBAL LOGISTICS d.o.o. 
835  Pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d.o.o. 
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MGRT je v vseh navedenih primerih zavrnilo izdajo soglasja brez vsebinske obrazložitve in navedbe 
razlogov, ki v konkretnem primeru utemeljujejo odločitev za zavrnitev soglasja. Ocenjujemo, da iz namena 
podajanja soglasij, kot ga je pojasnilo MGRT, ne izhaja, da je soglasje možno zavrniti zgolj zato, ker Zavod 
oziroma dobavitelj predlaga povišanje cene blaga oziroma zgolj na podlagi ocene, da pogodbeni partner 
Zavoda blaga ne bo dostavil niti v podaljšanem roku. Zavrnitev soglasij, ne da bili utemeljeni razlogi za 
zavrnitve soglasij (kot na primer utemeljitev z razmerami oziroma cenami na trgu), po naši oceni prispeva k 
nepreglednosti postopkov. MGRT pri zavrnitvah podaje soglasja teh razlogov ni navedlo, prav tako tudi v 
reviziji ni z ničimer podkrepilo nobene od podanih ocen pri podajanju soglasij oziroma pri zavrnitvah 
soglasij. Zato MGRT pri teh postopkih ni poskrbelo za enako obravnavo ponudnikov. 

3.4.5.2 Sklepanje pogodb na podlagi pooblastil 

Za zakonitost dela Zavoda je odgovoren direktor, kar pomeni, da je direktor Zavoda tisti, ki je odgovoren 
za zakonitost sklenjenih pogodb. V skladu s statutom836 Zavoda lahko direktor Zavoda pisno pooblasti 
drugo osebo za zastopanje in predstavljanje Zavoda v posameznih primerih, pri čemer določi obseg, vsebino 
in trajanje pooblastila. Določeno je tudi, da lahko direktor Zavoda pri uresničevanju svojih pooblastil, 
določenih z zakonom in statutom Zavoda, prenese opravljanje posameznih zadev na druge javne 
uslužbence837, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te javne uslužbence tudi pravico podpisovanja 
aktov, pogodb in listin, kakor tudi zastopanje zavoda pred sodiščem in drugimi organi838. Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu, ki je sprejet na podlagi statuta Zavoda, v drugem 
odstavku 10. člena določa, da direktorja v času njegove odsotnosti po njegovem pooblastilu nadomeščajo 
vodje sektorjev ali vodje služb.  
 
Na podlagi pregleda dokumentacije smo ugotovili, da je direktor Zavoda podelil splošna pooblastila839 za 
vodenje nabavnih postopkov za opremo in sprejemanje odločitev oziroma podpisovanje pogodb v tej zvezi 
vsaj petim uslužbencem Zavoda, pri čemer se vsa pooblastila (napačno) sklicujejo na 9. namesto na 10. člen 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu.  
 
Ugotovili smo tudi, da je direktor s pooblastilom z dne 12. 3. 2020840 pooblastil vodjo službe na Zavodu, da 
"v času odsotnosti nadomešča direktorja v okviru njegovih pooblastil od 13. 3. 2020 dalje". Prav tako je bilo 
z istim besedilom uslužbencema Zavoda dano pooblastilo z dne 20. 4. 2020841 z veljavnostjo od 20. 4. 2020 
in pooblastilo z dne 21. 5. 2020842 za enodnevno (22. 5. 2020) nadomeščanje direktorja.  

                                                      

836  Drugi odstavek 8. člena statuta Zavoda. 
837  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) opredeljuje javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje z državnim 
organom in upravo samouprave lokalne skupnosti,  javno agencijo, javnim skladom, javnim zavodom in javnim 

gospodarskim zavodom ter drugimi osebami javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali 

proračuna lokalne skupnosti. 
838  17. člen statuta Zavoda. 
839  Pooblastilo za enega uslužbenca št. 52-3/mž z dne 12. 3. 2020, pooblastilo za dva uslužbenca št. 52-3/mž z dne 

21. 3. 2020, pooblastilo za enega uslužbenca št. 52-4/mž z dne 20. 4. 2020. 
840  Št. 52-3/mž z dne 12. 3. 2020. 
841  Št. 52-4/mž z dne 20. 4. 2020.   
842  Št. 705 z dne 21. 5. 2020. 
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Direktor Zavoda je s pooblastilom z dne 21. 3. 2020843 pooblastil dva uslužbenca Zavoda, da namesto njega 
od 21. 3. 2020 dalje samostojno podpisujeta vso dokumentacijo za izvedbo javnih naročil nakupa zaščitnih 
sredstev in opreme za preprečevanje širjenja COVID-19, za katere je v skladu z načrti Vlade zadolžen 
Zavod. To pooblastilo določa še, da vsebina pogodb, ki jih pooblaščenca lahko podpisujeta, ne sme bistveno 
odstopati od vsebine pogodb, ki jih je Zavod do 21. 3. 2020 že sklenil za nabavo zaščitnih sredstev in 
opreme. Prav tako pooblastilo določa, da mora pogodba (ki se na podlagi tega pooblastila podpisuje) v 
primeru avansov nujno vsebovati zavezo dobavitelja, da bo pred izplačilom avansa predložil bančno 
garancijo za celotno višino avansa. Določeno je tudi, da morata pooblaščenca za vsa odstopanja pridobiti 
posebno pooblastilo oziroma odobritev direktorja.  
 
Po naši oceni pogodbe, ki so bile podpisane na podlagi pooblastila z dne 21. 3. 2020, glede na vsebino 
pooblastila, ne bi smele določati bistveno drugačnih pogojev v primerjavi s pogodbami, sklenjenimi do 
21. 3. 2020 za nabavo zaščitnih sredstev in opreme v zvezi z: 

• zahtevano kakovostjo blaga (skladnostjo blaga z veljavnimi predpisi in standardi, kar dobavitelji 
izkazujejo s certifikati, ki jih predložijo ob dobavi); 

• ceno; 
• določitvijo kraja dobave; 
• določitvijo roka dobave; 
• določitvijo, kdaj se šteje, da je pogodba izpolnjena; 
• obveznostmi sopogodbenika. 

 
Po pregledu pogodb in aneksov k tem pogodbam ugotavljamo, da je eno pogodbo844 podpisal uslužbenec 
Zavoda, ki v trenutku podpisa ni imel pooblastila za sklepanje pogodb, saj mu je bilo pooblastilo dano 
pozneje845. 
 
V petih od 64 pogodb846 smo ugotovili, da je pogodbo podpisala oseba s pooblastilom, vendar v neskladju 
s pooblastilom z dne 21. 3. 2020, saj so te pogodbe po vsebini bistveno odstopale od do takrat sklenjenih 
pogodb. Tako na primer v enem primeru pogodba847, za razliko od večine ostalih sklenjenih pogodb, ne 
zahteva, da mora blago ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se zahtevajo 
v Republiki Sloveniji, kar dobavitelji izkazujejo s certifikati, ki jih predložijo ob dobavi, temveč določa, da 
naročnik (Zavod) šteje blago kot ustrezno za potrebe, za katere je predvideno. Prav tako pa navedena pogodba 

                                                      

843  Št. 52-3/mž z dne 21. 3. 2020.  
844  Pogodba št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o. z dne 19. 3. 2020. V zvezi z navedenim poslom smo ugotovili tudi, 

da so bile za isti posel obojestransko podpisane in žigosane štiri verzije pogodbe: dve verziji pogodbe z dne 
18. 3. 2020 (št. 2020-132 in št. 2020-137), ki ju je podpisal direktor Zavoda, in dve verziji pogodbe z dne 19. 3. 2020, 

obe z isto številko (2020-137), od katerih je eno pogodbo podpisal direktor Zavoda, eno pa uslužbenec Zavoda 

brez pooblastila. Pogodba, na podlagi katere se je posel dejansko izvedel, je za razliko od ostalih treh verzij pogodbe 
kot kraj dobave določala Čingdao (Kitajska) – ostale tri verzije pogodbe so določale kraj dobave DLC Roje. 

845  Pooblastilo št. 52-3/mž z dne 21. 3. 2020. 
846  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o, pogodba št. 2020-166 z družbo 

genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-175 

z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. in pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d.o.o. 
847  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. z dne 26. 3. 2020. 
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odstopa tudi v določilu glede izpolnitve pogodbe, ki določa, da morebitna odstopanja, manjša od 5 %, ne 
vplivajo na količinski prevzem, vplivajo pa na pogodbeno ceno, ki se obračuna po dejansko dobavljenih 
količinah. V treh pogodbah848 z istim dobaviteljem je bil med drugim dodan nov člen, ki določa, da se bosta 
v primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, naročnik in dobavitelj sestala in proučila 
oziroma opredelila nove rešitve. Določeno je bilo tudi, da se pogodbeni stranki izrecno strinjata, da se kot 
višja sila šteje tudi primer nezmožnosti dobave celotnega blaga zaradi razlogov na strani proizvajalca 
predmetnega blaga ali kakršnekoli omejitve, ki bi jih povzročilo trenutno stanje, tudi kakršnekoli omejitve 
oziroma prepovedi v povezavi s transportom predmetnega blaga. Določeno je bilo še, da v primeru 
dogovora pogodbenih strank del pogodbe, ki ni izpolnjen, preneha veljati, naročnik pa je ponudniku dolžan 
poravnati le sorazmeren del kupnine glede na dobavljeno količino blaga. V eni pogodbi849 pa je bilo 
določeno, da se kot kraj dobave, za razliko od večine sklenjenih pogodb, določa Čingdao in ne skladišče 
DLC Roje. 
 
Po naši oceni so bile navedene pogodbe, podpisane na podlagi pooblastila z dne 21. 3. 2020, za Zavod 
bistveno manj ugodne od ostalih pogodb, in sicer glede zahtevane kakovosti blaga ter glede izpolnitve 
pogodbe. 

3.4.5.3 Neskladje med vsebino pogodb in ponudb 

V reviziji je smo preverjali tudi, ali so sklenjene pogodbe po vsebini za naročnika manj ugodne kot ponudbe, 
na podlagi katerih so bile sklenjene, pri čemer smo izhajali iz potrebe po čimprejšnji zagotovitvi nujne 
zaščitne in medicinske opreme kot glavnega cilja pri sklepanju pogodb iz naslova urgentnih nabav opreme. 
Pri tem smo zlasti primerjali:  

• rok dobave;  
• ceno blaga in  
• plačilne pogoje (zahtevani in dogovorjeni avansi).  

 
V primeru več pogodb je bilo ugotovljeno, da so bile te sklenjene z drugačnimi in za naročnika manj 
ugodnimi pogoji, kot pa so izhajali iz ponudb, ki so bile podlaga za njihovo sklenitev. Čeprav se je postopek 
javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave izvajal iz razloga nujnosti, je bilo ugotovljeno, da je bil 
v 15850 od 64 pogodb s pogodbo dogovorjen daljši dobavni rok oziroma slabša dinamika sukcesivnih dobav, 

                                                      

848  Pogodba št. 2020-166 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-170 z družbo genEplanet 

diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-175 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
849  Pogodba 2020-176 z družbo ACRON d.o.o. 
850  Pogodba št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-138 z družbo RAM 2 d.o.o., pogodba št. 2020-146 

z družbo PROPIP d.o.o., pogodba št. 2020-148 z družbo XAN-MAX d.o.o., pogodba št. 2020-153 z družbo 
ART-PE d.o.o. "(za nitrilne rokavice)", pogodba št. 2020-159 z družbo MESI d.o.o., pogodba št. 2020-163 z družbo 

ACRON d.o.o., pogodba št. 2020-166 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-167 z družbo 

INTERPART, d.o.o., pogodba št. 2020-168 z družbo ZAŠČITA LUKAČ d.o.o., pogodba  št. 2020-171 z družbo 
KOREZ-SORTING GROUP, št. 2020-175 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-179 z 

družbo INOVATIO d.o.o., pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d.o.o., pogodba št. 2020-211 z družbo 

Betaplan d.o.o. 
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kot je to bilo navedeno v ponudbi. Tako je na primer v enem primeru851 določen enotni dobavni rok 
(15. 4. 2020), čeprav je ponudba predvidevala dve dobavi, po katerih bi Zavod lahko 100.000 mask prevzel 
že v 5 dneh po sklenitvi pogodbe (torej 31. 3. 2020). V obravnavanih primerih Zavod ni zagotovil boljših 
(ponujenih) pogojev za čimprejšnjo dobavo nujno potrebnega blaga, kar pomeni, da ni ravnal učinkovito. 
V dveh primerih852 so bili s pogodbo dogovorjeni slabši plačilni pogoji, kot so bili ponujeni s ponudbo, v 
enem primeru853 pa je bilo dogovorjeno dražje plačilo prevoza, kot je izhajalo iz ponudbe. Ocenjujemo, da 
je Zavod s podpisom pogodb, ki so za naročnika manj ugodne od prejetih ponudb, ravnal v neskladju z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti854.   

3.4.5.4 Neizpolnjevanje pogojev za uvoz opreme 

Zavod je 19. 3. 2020 sklenil pogodbo855 za nabavo 46 ventilatorjev tipa Bellavista v skupni vrednosti 
1.660.784 EUR brez DDV. V navedeni pogodbi je bil določen kraj dobave na lokaciji dobavitelja, in sicer v 
Čingdau na Kitajskem. V pogodbi je bilo določeno, da morajo ventilatorji ustrezati veljavnim predpisom in 
standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji za tovrstno blago, kar dobavitelj 
izkazuje s certifikatom, ki ga predloži ob dobavi. 
  
Ugotovili smo, da je Zavod v tem poslu nastopal v vlogi uvoznika, vendar pa pred podpisom pogodbe ni 
preveril, ali so predmetni ventilatorji skladni z zakonskimi zahtevami in ali ima proizvajalec iz tretje države 
pooblaščenega predstavnika s sedežem na ozemlju Evropske unije. Prav tako smo ugotovili, da se Zavod 
ob ali po sklenitvi pogodbe ni priglasil organu, pristojnemu za medicinske pripomočke (JAZMP), za vpis v 
register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo. Zavod se tudi po 
dobavi ventilatorjev ni priglasil JAZMP, kot to zahteva ZMedPri856. Poleg tega Zavod ni izkazal, da je 
izpolnil zahteve za uvoz medicinskih pripomočkov, ki so določene v ZMedPri857, saj: 

• ni zagotovil, da je proizvajalec medicinskih pripomočkov pripravil tehnično dokumentacijo o 
medicinskih pripomočkih, ki jih je uvozil,  

• na medicinskih pripomočkih oziroma na embalaži ali v navodilu za uporabo ni navedel imena ali firme, 
sedeža ali naslova, na katerem je dosegljiv v zvezi s podatki o medicinskih pripomočkih.  

 

                                                      

851  Pogodba št. 2020-163 z družbo ACRON d.o.o. 
852  S pogodbo št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o. je bil dogovorjen 60-odstotni avans (ob predhodni predložitvi 

bančne garancije), česar ponudba ni predvidevala; s pogodbo št. 2020-150 z družbo KIMI d.o.o. je bil dogovorjen 

100-odstotni avans, v ponudbi pa je bil ponujen 30-dnevni plačilni rok. 
853  Pogodba št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. Z istim sopogodbenikom je bila 

sklenjena še ena pogodba (št. 2020-216), ki sploh ne temelji na ponudbi. 
854  4. člen ZJN-3. 
855  Pogodba št. 2020-137 z dne 19. 3. 2020 z družbo Gorenje, d.o.o. 
856  Drugi odstavek 52. člena v povezavi s prvim odstavkom 52. člena ZMedPri določa, da mora poslovni subjekt, ki 

izpolnjuje pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, v 15 dneh od začetka opravljanja prometa z medicinskimi 
pripomočki na debelo priglasiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, za vpis v register poslovnih 

subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo. 
857  Tretji odstavek 54. člena ZMedPri v povezavi s tretjim odstavkom 52. člena ZMedPri. 
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Družba Bureau Veritas, d. o. o. je 1. 4. 2020 v postopku kakovostnega pregleda ugotovila858, da dobavitelj 
za 46 ventilatorjev tipa Bellavista ni predložil ustreznih certifikatov. Zaradi tega bolnišnice teh ventilatorjev 
niso smele uporabljati za zdravljenje bolnikov s COVID-19.  

3.4.5.5 Pomanjkljiva vsebina pogodb 

Zavod je bil soočen z nalogo, da zagotovi dobave zaščitne in medicinske opreme, pri čemer so na svetovnem 
trgu že več tednov vladale izredne razmere, ki so bile tudi razlog, da se za nabavo opreme uporabi postopek 
s pogajanji brez predhodne objave (povezava s točko 3.1.3 tega poročila). Zaradi preseganja povpraševanja 
nad ponudbo so bile namreč količine zaščitne in medicinske opreme omejene, cene so bile nekajkrat višje 
kot običajno, dobavitelji niso bili sposobni zagotavljati rednih dobav, pojavljale pa so se tudi prve 
informacije o zaščitni opremi, ki ni zagotavljala ustrezne zaščite. Zavod je bil torej kot naročnik zaščitne in 
medicinske opreme soočen s tveganjem, da dobavitelji v dogovorjenem roku ne bodo dobavili opreme 
oziroma da ta ne bo dobavljena v ustrezni kakovosti in posledično ne bo zagotavljala ustrezne ravni 
varovanja zdravja in varnosti. Vsaj delno bi Zavod ta tveganja lahko poskušal obvladovati z oblikovanjem 
ustreznih določil v pogodbah, ki jih je sklepal z dobavitelji (delno pa tudi na primer z zagotovitvijo 
učinkovitega načina izbora najugodnejše ponudbe – povezava s točko 3.4.2 tega poročila). 
 
Glede na pomen zaščitne in medicinske opreme pri obvladovanju epidemije COVID-19 in s tem povezanih 
potreb ter glede na tveganja, povezana z njeno dobavo, bi pričakovali, da bi pogodbe poleg zakonsko 
obveznih sestavin859 vsebovale tudi: 

• količinsko in kakovostno natančno specificiran predmet pogodbe, 
• rok dobave z navedbo, da je izpolnitev obveznosti dobavitelja v določenem roku bistvena sestavina 

pogodbe, 
• plačilne pogoje, pri čemer pa bi v primerih predplačil, zaradi povečane izpostavljenosti javnih sredstev, 

v vsakem primeru pričakovali, da bo pogodba vključevala določila, ki bodo zagotavljala, da se 
predplačilo izplača šele po pridobitvi zavarovanja, ki bo zagotavljalo vrnitev celotnega zneska 
predplačila v primeru nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve dobavitelja (povezava s točko 3.1.4 tega 
poročila). 
 

Poleg tega bi pričakovali tudi, da bi si Zavod prizadeval v pogodbe vključiti določila, ki bi varovala 
pogodbeni položaj Zavoda oziroma spodbujala naročnika k pravilni (pravočasni in brez napak) izpolnitvi 
svoje obveznosti, kot na primer: 

• določilo, da in kako mora predstavnik dobavitelja poročati o izpolnjevanju svoje pogodbene obveznosti; 
• določila o bančnih garancijah, poroštvih ali drugih ustreznih oblikah zavarovanj za pravilno izpolnitev 

sopogodbenika (še posebej pri materialno pomembnih pogodbah, ki so bile sklenjene, po tem ko so se 
najnujnejše vrzeli v potrebah zapolnile). 

 

                                                      

858  Dokument št. 01042020/4-BO z dne 1. 4. 2020, iz katerega je razvidno, da certifikat ni naveden ter da dobavitelj 
certifikata ni predložil. 

859  Na primer dejanska vrednost celotnega javnega naročila, rok veljavnosti pogodbe, tako imenovana socialna klavzula 

(četrti odstavek 67. člena ZJN-3), protikorupcijska klavzula (prvi odstavek 14. člena ZIntPK). 
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Zaradi opustitve prizadevanj za vključitev tovrstnih določil v pogodbe z dobavitelji, Zavod ni obvladoval 
tveganj za ustrezno ukrepanje v primeru neizpolnitve oziroma delne ali slabše izpolnitve pogodb.   

3.4.5.5.1 Rok dobave 

V zvezi z določitvijo roka dobave smo ugotovili, da v šestih primerih860 rok dobave sploh ni bil določen 
oziroma je bil določen zgolj okvirno. Poleg tega rok dobave blaga ni bil določen kot bistvena sestavina 
pogodbe v še 24 primerih861, pri čemer pa je bilo to v 6 primerih862 naknadno določeno z aneksom. Pri tem 
ponovno poudarjamo, da je bil glavni namen nujnih (urgentnih) nabav ravno čim hitrejša zagotovitev nujne 
medicinske in zaščitne opreme v zadostnih količinah. 
 
Ocenjujemo, da je Zavod s sklenitvijo pogodb, v katerih ni (jasno) določil roka dobave, ravnal neučinkovito, 
saj zaradi negotovosti glede roka dobav ni mogel ustrezno predvideti pokritosti potreb (količinsko in 
časovno) po zaščitni in medicinski opremi z naročenimi količinami ter načrtovati sklepanja novih pogodb 
za dobavo dodatnih potrebnih količin zaščitne in medicinske opreme. Prav tako kot neučinkovito 
ocenjujemo dejstvo, da je bil rok kot bistvena sestavina določen le v nekaterih pogodbah. Gre namreč za 
določilo, ki vzpostavi pogoje za razvezo pogodbe že na podlagi samega zakona863 in tako dolžnika (v tem 
primeru dobavitelja) spodbuja k izpolnitvi v pogodbenem roku. Iz navedenega izhaja, da Zavod ni izkoristil 
vseh možnosti za obvladovanje tveganja, da dobavitelj ne dobavi blaga v času, ko je to blago nujno potrebno, 
prav tako pa je, z vključitvijo določbe o roku kot bistveni sestavini le v nekaterih pogodbah, neenakopravno 
obravnaval pogodbene partnerje. 

3.4.5.5.2 Predplačila 

V 2 primerih864, pri katerih sta se pogodbenika dogovorila, da se blago plača pred dobavo (predplačilo), 
pogodbe niso vsebovale določil, ki bi v primeru nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve dobavitelja naročniku 
zagotovile vrnitev celotnega zneska predplačila865, v enem izmed teh primerov866 pa je bilo dobavitelju 

                                                      

860  Pogodba št. 2020-129 z družbo KIMI d.o.o., pogodba št. 2020-134 z družbo SANOLABOR, d. d. pogodba 

št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-139 z družbo SANOLABOR, d.d., pogodba št. 2020-140 

z družbo PREVENT&DELOZA d.o.o. in pogodba št. 2020-146 z družbo PROPIP d.o.o. 
861  Na primer naročilnica št. 2020-122 z družbo TOSAMA d. o. o., pogodba št. 2020-124 z družbo LABENA d. o. o., 

pogodba št. 2020-127 z družbo LRM d. o. o., pogodba št. 2020-128 z družbo GJM d. o. o., pogodba št. 2020-129 

z družbo KIMI d. o. o., pogodba št. 2020-136 z družbo ART-PE d. o. o., pogodba št. 2020-137 z družbo 
Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-139 z družbo SANOLABOR, d. d. 

862  Pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d. o. o., pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d. o. o., 

pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK TRADE d. o. o., pogodba št. 2020-134 z družbo SANOLABOR, d. d., 
pogodba št. 2020-138 z družbo Ram 2, d. o. o., pogodba št. 2020-140 z družbo PREVENT&DELOZA d. o. o. 

863  Obligacijski zakonik v 104. členu določa, da če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina 

pogodbe, dolžnik pa je v tem roku ne izpolni, je pogodba razvezana po samem zakonu (prvi odstavek 104. člena), 
vendar pa lahko upnik pogodbo ohrani pogodbo v veljavi, če po preteku roka nemudoma obvesti dolžnika, da 

zahteva njeno izpolnitev (drugi odstavek 104. člena). 
864  Pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d. o. o., pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK 

TRADE d. o. o. 
865  Na primer bančna garancija prvovrstne banke.  
866  Pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d. o. o. 
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omogočeno, da garancijo za določen delež predplačila predloži šele v 7 dneh po pridobitvi predplačila. 
S takšnim ravnanjem se je Zavod po naši oceni izpostavil nesorazmernemu tveganju oškodovanja 
proračunskih sredstev (povezava s točko 3.4.6.4 tega poročila), prav tako pa je neenakopravno obravnaval 
pogodbene partnerje (povezava s točko 3.4.5.5.5 tega poročila).  

3.4.5.5.3 Določitev predmeta pogodbe  

V večjem številu primerov867 predmet pogodbe ni bil ustrezno specificiran868, temveč so bili navedeni zgolj 
generični opisi blaga (na primer troslojne kirurške maske), iz katerih ni mogoče sklepati, za kateri tip blaga 
natančno gre (na primer tip Ia, tip II ali tip IIR zaščitnih obraznih mask), ter posledično, katere standarde 
mora to blago zadovoljevati. Taka določba je na primer v primeru troslojnih mask bistvena, saj gre na primer 
pri maskah IIR za medicinske pripomočke, namenjene uporabi v zdravstvu, v primeru tipa Ia pa za masko, 
namenjeno splošni populaciji.  
 
Nedoločna specifikacija predmeta pogodbe je Zavodu onemogočala učinkovit pregled in nadzor nad 
naročeno in dobavljeno vrsto opreme. Zavod je s podpisom take pogodbe tvegal, da mu bo dobavitelj 
dobavil opremo, ki sicer ustreza generičnemu opisu predmeta pogodbe, vendar je Zavod ni imel namena 
naročiti. Prav tako določba o predmetu pogodbe, ki ni bil enoznačno določen, ni omogočala učinkovite 
izvedbe nadzora in potrditve skladnosti tehnične ustreznosti opreme s standardi pri njenem prevzemu. Iz 
pogodbe namreč ni bilo jasno, kateri tip opreme (ki mora ustrezati točno določenim standardom za zaščitno 
ali medicinsko opremo) je bil sploh dogovorjen s pogodbo, zato Zavod z nedoločnostjo predmeta pogodbe 
ni preprečeval tveganj za spore z dobavitelji opreme. 

3.4.5.5.4 Obveznost periodičnega poročanja izvajalca naročniku 

Pregled 64 sklenjenih pogodb za nabavo zaščitne in medicinske opreme je pokazal, da v 30 primerih869 niso 
vsebovale obveznosti periodičnega poročanja izvajalca naročniku o stanju glede izpolnitve obveznosti, pri 
čemer je bilo to v 2 primerih870 naknadno določeno z aneksom. Ugotovili smo, da je Zavod določila glede 
periodičnega poročanja, ki so v delu zmanjšala tveganje neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve 
dobavitelja, v nekatere pogodbe vključil, ni pa zagotovil, da bi bila ta določila vključena v vse pogodbe 
oziroma, ni izkazal prizadevanj za njihovo vključitev, kar kaže tudi na neenakopravno obravnavo 
pogodbenih partnerjev (povezava s točko 3.4.5.5.5 tega poročila).  

                                                      

867  Na primer pogodba št. 2020-124 z družbo LABENA d.o.o. pri kateri je predmet pogodbe "maska kirurška 

(troslojna)", pogodba št. 2020-145 z družbo FREJA, d.o.o. pri kateri je predmet pogodbe "zaščitna maska za obraz" 

in "latex in vinil rokavice"; pogodba št. 2020-153 z družbo ART-PE d.o.o. pri kateri je predmet pogodbe "maska 
kirurška troslojna"; pogodba št. 2020-140 z družbo PREVENT&DELOZA d.o.o. pri kateri je predmet pogodbe " 

Maska kirurška troslojna (bela zaščitna maska za dihala)". 
868  Poleg tega smo pri naročilnici št. 2020-122 za družbo TOSAMA d.o.o. ugotovili, da ni navedena ponudba 

ponudnika, na katero se naročilo nanaša prav tako pa ni natančno določena skupna vrednost pogodbe (določena 

zgolj vrednost do 20.000 EUR). 
869  Na primer pogodba št. 2020-124 z družbo LABENA d. o. o., pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d. o. o., 

pogodba št. 2020-127 z družbo LRM d. o. o., pogodba št. 2020-128 z družbo GJM d. o. o. 
870  Pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. in pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK 

TRADE d. o. o. 
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3.4.5.5.5 Neenakopravna obravnava pogodbenikov 

Ugotovili smo, da nekatere pogodbe, ki jih je za nabavo zaščitne opreme v obdobju, na katero se nanaša 
revizija, sklenil Zavod, glede bistvenih sestavin odstopajo od ostalih pogodb871 v korist dobavitelja oziroma 
vsebujejo ugodnejše pogodbene pogoje za posamezne sopogodbenike, kot jih vsebujejo pogodbe, ki so bile 
za dobavo zaščitne opreme sklenjene z drugimi ponudniki, iz česar izhaja neenakopravna obravnava 
pogodbenikov.   
 
Pri pregledu sklenjenih pogodb je bilo ugotovljeno, da v več pogodbah pogodbena določila glede bistvenih 
sestavin odstopajo od ostalih pogodb v korist dobavitelja oziroma vsebujejo ugodnejše pogodbene pogoje 
za posamezne sopogodbenike. Na primer:  

• v petih pogodbah dobava blaga ni bila dogovorjena na lokacijo skladišča DLC Roje (kot to velja za 
ostale pogodbe), pač pa je bil v dveh primerih872 dogovorjen prevzem na lokaciji ponudnika873, v enem 
primeru na Letališču Edvarda Rusjana Maribor874, v enem primeru je bil kot kraj dobave dogovorjen 
Čingdao, LR Kitajska875; 

• standardna dikcija iz pogodb "Blago mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki 
se zahtevajo v RS, kar dobavitelj izkazuje s certifikatom, ki ga predloži ob dobavi" je v enem primeru876 bistveno 
spremenjena in se glasi "Blago naročnik šteje za ustrezno za potrebe, za katere je namenjeno".  
 

Poleg odstopanj v prej navedenih šestih pogodbah je bilo v štirih pogodbah877, sklenjenih z istim 
dobaviteljem, ugotovljeno: 

• v vseh štirih pogodbah je, za razliko od ostalih 60 pogodb za izvedbo javnega naročila nabave zaščitne 
in medicinske opreme, dodan člen, da se v primeru višje sile, ki bi otežila izvajanje pogodbe (sem šteje 
tudi nemožnost dobave celotne opreme zaradi proizvajalca ali trenutne situacije na trgu), pogodbenika 
sestaneta in poiščeta nove rešitve. Ocenjujemo, da je Zavod z dogovorom o pogodbeni določbi s 
tovrstno vsebino ravnal neučinkovito, saj so navedene "spremenjene okoliščine" (višja sila) 
pogodbenikoma že bile znane (nanje se celo sklicujeta v pogodbah) in bi se, glede na dejansko stanje 
dobav na mednarodnih trgih, morale že upoštevati pri sklepanju pogodb ter se zato (brez vključitve 

                                                      

871  V zvezi z vsebino sklenjenih pogodb je Zavod pojasnil: "Vse pogodbe so bile tipske, razlikovale so se v nazivu dobavitelja, 

artiklu in ceni." (Odgovor Zavoda k točki 1 na Zaprosilo št. 2 računskega sodišča, št. 420-8/2020/42, z dne 

1. 6. 2020). 
872  Pogodba št. 2020-129 in št. 2020-187 z družbo KIMI d.o.o. 
873  V zvezi s tem je Zavod pojasnil, da je imel dobavitelj, zaradi izpolnjevanjem obveznosti do ostalih kupcev, zasedene 

vse transportne zmogljivosti. Zavod pa se je posluževal prevoznih sredstev URSZR oziroma Civilne zaščite 
(Odgovor Zavoda k točki 6.1 na Zaprosilo št. 7 računskega sodišča, št. 420-8/2020/173, z dne 15. 9. 2020). 

874  Pogodba št. 2020-147 z družbo MD GLOBAL LOGISTICS d.o.o., s katero je bilo dogovorjeno tudi, da prevoz v 

DLC Roje izvede URSZR, ki sicer ni bila stranka te pogodbe.  
875  Pogodba št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o., pri kateri je strošek prevoza kril Zavod (32.490,03 EUR), in 

pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d.o.o., pri kateri je bil en teden kasneje sklenjen aneks, ki določi, da mora 

dobavitelj dobaviti v DLC Roje. 
876  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. 
877  Pogodba št. 2020-130, pogodba št. 2020-166, pogodba št. 2020-170 in pogodba št. 2020-175 z družbo genEplanet 

diagnostika d.o.o. 
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takšnega določila v pogodbo) dobavitelj nanje ne bi mogel sklicevati. Hkrati je določeno, da je v primeru 
delne izpolnitve dobavitelj dolžan vrniti kupnino samo za neizpolnjen del pogodbe, kar pomeni, da je 
delna izpolnitev veljavna, zato ni mogoče odstopiti od celotne pogodbe; 

• v enem primeru878 je člen pogodbe, ki določa, da mora blago ustrezati veljavnim predpisom in 
standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji, kar dobavitelj izkazuje s 
certifikatom, ki ga predloži ob dobavi, spremenjen na način, da se glasi "Ustreznost blaga po pogodbi se 
dokazuje s certifikati v prilogah 1 in 2 k pogodbi";  

• v dveh pogodbah879 je določeno, da so certifikati, s katerimi dobavitelj izkazuje skladnost blaga z 
veljavnimi predpisi in standardi, priloženi k pogodbi in da to naročnik sprejme ter potrjuje ustreznost. 
Dobavitelju, za razliko od ostalih dobaviteljev, na podlagi tega določila, ni bilo treba predložiti 
certifikatov ob dobavi in z njimi izkazovati skladnosti z veljavnimi predpisi in standardi, ampak je Zavod 
s tem določilom že vnaprej potrdil ustreznost blaga. Določeno je tudi, da dobavitelj v primeru nedobave 
iz razlogov zunaj njegove kontrole predloži certifikate primerljivega blaga in ga dobavi, če se naročnik 
strinja s primerljivim blagom in certifikati, ter da se pogodbi v tem delu štejeta za izpolnjeni (nadomestna 
izpolnitev); 

• v treh pogodbah880 je določeno, da je dobavitelj, če dobavi del dogovorjene količine blaga, ne glede na 
določilo o roku kot bistveni sestavini upravičen do sorazmernega plačila skladno z dobavljeno količino 
blaga in se pogodba v tem delu šteje za izpolnjeno. Zavod se je s takšnim dogovorom odpovedal 
možnosti odstopa od dela pogodbe v primeru delne izpolnitve dobavitelja; 

• Zavod je na podlagi ponudbe za dobavo 2.000.000 mask FFP2881 z dobaviteljem sklenil dve ločeni 
pogodbi882 (vsaka za 1.000.000 mask FFP2) z različnima rokoma dobave in na takšen način zmanjšal 
poslovno tveganje dobavitelja, saj morebitna neizpolnitev po eni pogodbi ne bi vplivala na veljavnost 
druge pogodbe (poleg tega pa je bila v teh dveh pogodbah vključena že omenjena klavzula o veljavnosti 
delne izpolnitve, kar je pomenilo, da delna izpolnitev ni predstavljala razloga za uveljavljanje 
obligacijskih pravic Zavoda).  

 
Neenakopravna obravnava gospodarskih subjektov pa izhaja tudi iz nekaterih drugih določil posameznih 
pogodb. V eni izmed pogodb883 je bila izpuščena (v druge pogodbe sicer zapisana) zahteva po tem, da mora 
blago ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se zahtevajo v Republiki 
Sloveniji, kar dobavitelji izkazujejo s certifikati, ki jih predložijo ob dobavi884, hkrati pa je bilo vanjo vključeno 
določilo o dovoljenem količinskem odstopanju pri dobavi885 (ki v druge pogodbe ni bilo zapisano).  

                                                      

878  Pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
879  Pogodba št. 2020-166, pogodba št. 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
880  Pogodba št. 2020-166, pogodba št. 2020-170 in pogodba št. 2020-175 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
881  Ponudba št. GP03210046-177 z dne 29. 3. 2020. 
882  Pogodbi št. 2020-166 in 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika d. o. o., s čimer je povezano elektronsko 

sporočilo uslužbenke MGRT z dne 29. 3. 2020, v katerem ta uslužbencu Zavoda naroča: "V kolikor ima dve ločeni 
dobavi, naj se naredita dve ločeni pogodbi". 

883  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. 
884  Pogodba vsebuje določilo, da je blago, ki je predmet pogodbe, specificirano v ponudbi z dne 25. 3. 2020 in da ga 

"naročnik šteje kot ustreznega za potrebe, za katere je predviden". 
885  Pogodba vsebuje določilo, da morebitna odstopanja, manjša od 5 %, ne vplivajo na količinski prevzem, vplivajo pa 

na pogodbeno ceno, ki se obračuna po dejansko dobavljenih količinah. 
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Prav tako smo ugotovili, da je do neenakopravne obravnave med pogodbeniki prihajalo tudi v fazi sklepanja 
aneksov. Tako je bilo v dveh aneksih886 z istim dobaviteljem določeno, da se dobavitelj zavezuje, da bo za 
blago pridobil analizni certifikat s strani proizvajalca in da v zavarovanje te obveznosti kupec zadrži 6 % s 
pogodbama dogovorjene kupnine. Dogovorjeno je bilo, da če dobavitelj ne pridobi analiznega certifikata, 
Zavod sprejme predmetno blago kot maske tipa II (namesto prvotno dogovorjenih mask tipa IIR), pri čemer 
se pogodbena cena zniža za 6 %. Zavod je tako dobavitelju omogočil, da pogodba ostane v veljavi, čeprav 
ta ne bi dobavil s prvotno pogodbo dogovorjenega blaga. V zvezi s tem je Zavod sicer pojasnil887, da je 
maske prevzel kot tip IIR, plačal pa jih je po znižani ceni.  

3.4.5.6 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost 

Pregled prostovoljnih obvestil za predhodno transparentnost, ki jih je v obdobju, na katero se nanaša revizija, v 
zvezi z nabavami zaščitne opreme na portalu javnih naročil objavil Zavod, pokaže, da slednji pri nobeni objavi 
obvestil ni upošteval zakonske obveznosti objave obvestila z dnem odločitve o oddaji javnega naročila888. 
Naročnik mora o zaključku postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestiti z objavo prostovoljnega 
obvestila za predhodno transparentnost vse potencialne ponudnike, ki jih je pred tem morebiti spregledal, s čimer 
jim omogoči, da v postopku pravnega varstva pravočasno uveljavljajo morebitne nezakonitosti.  
 
Ker z dnem objave prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost prične teči rok za uveljavljanje 
pravnega varstva v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja889, bi 
pričakovali, glede na okoliščine vsakokratnega primera, ustrezno vsebinsko utemeljitev izbire postopka ter 
vsaj navedbo informacij, na podlagi katerih bi lahko gospodarski subjekti (potencialni ponudniki) sprejeli 
informirano odločitev o (ne)uveljavljanju pravnega varstva. Prav tako pa bi, vsaj v začetnih fazah postopkov 
javnega naročanja zaščitne in medicinske opreme (ko sklenjene pogodbe še niso bile objavljene), pravočasno 
objavljena prostovoljna obvestila za predhodno transparentnost s takšno vsebino služila tudi kot informacija 
potencialnim ponudnikom o vrsti, količini in ceni opreme, ki se kupuje. Potencialni ponudniki vsaj do 
začetka objavljanja sklenjenih pogodb na portalu javnih naročil (vsaj do 24. 3. 2020) sploh niso bili 
seznanjeni o tem, katere vrste zaščitne in medicinske opreme so predmet nakupa. 

3.4.6 Aktivnosti Zavoda pri izpolnitvi pogodb za dobavo zaščitne in medicinske 
opreme 

V reviziji nas je zanimalo, ali je Zavod učinkovito upravljal pogodbe o nabavi zaščitne in medicinske opreme, 
in sicer tako, da so uporabili vse mehanizme za uspešno izpolnjevanje pogodb v smislu zagotovitve dobav 
zaščitne in medicinske opreme v rokih in v okviru zahtevane kakovosti. Pri tem smo tudi preverili, ali in 
kako je Zavod v času po preklicu epidemije COVID-19, ko so se razmere na trgu opreme že umirile in ko 
so se potrebe po opremi zmanjšale, preprečeval podaljševanja rokov dobav opreme po cenah, ki so veljale 
v času najhujše krize. 

                                                      

886  Aneks št. 2020-134-01 in aneks št. 2020-139-01 z družbo SANOLABOR d. d. 
887  Odgovor Zavoda na 21.2. točko Zaprosila št. 6 št. 420-8/2020/164 z dne 7. 9. 2020. 
888  Naročnik mora vselej, kadar v postopku s pogajanji (brez predhodne objave ali pa v konkurenčnem postopku s 

pogajanji) ni predhodno objavil obvestila o naročilu, objaviti obvestilo za predhodno transparentnost (57. člen 

ZJN-3). Slednjega mora naročnik posredovati v objavo isti dan, ko posreduje ponudnikom odločitev o oddaji 
naročila (iz drugega odstavka 90. člena ZJN-3). 

889  Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19. 
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3.4.6.1 Preverjanje ustreznosti dobavljenega blaga 

Varnostne zahteve za zaščitno opremo (OVO) določa Uredba 2016/425/EU, za medicinsko opremo pa 
ZMedPri. Evropska komisija pa je zaradi izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19 in znatnimi 
motnjami pri dobavi zaščitne in medicinske opreme, 13. 3. 2020 sprejela Priporočilo 2020/403. 
Priporočilo 2020/403 državam članicam priporoča določene odmike od veljavne ureditve z namenom, da 
bi dobava OVO in medicinskih pripomočkov na celotnem trgu EU ustrezala stalno naraščajočemu 
povpraševanju, pri čemer pa takšni ukrepi ne bi smeli škodljivo vplivati na splošno raven zdravja in varnosti, 
vsi zadevni deležniki pa bi morali zagotoviti, da vsa OVO ali medicinski pripomočki, ki se dajejo na trg EU, 
še naprej zagotavljajo ustrezno raven varovanja zdravja in varnosti uporabnikov. Pri tem so za nakup in 
prevzem zaščitne in medicinske opreme bistvene predvsem: 

• 7. točka, ki določa, da lahko organi za nadzor trga, kadar ugotovijo, da osebna varovalna oprema ali 
medicinski pripomočki zagotavljajo ustrezno raven zdravja in varnosti v skladu z bistvenimi zahtevami 
iz uredbe 2016/425/EU ali zahtevami iz Direktive 93/42/EGS, čeprav postopki ugotavljanja 
skladnosti, vključno z namestitvijo oznake CE, niso v celoti dokončani v skladu s harmoniziranimi 
pravili, odobrijo razpoložljivost teh izdelkov na trgu EU za omejeno obdobje, medtem ko se izvajajo 
potrebni postopki; 

• 8. točka, ki določa, da so lahko predmet ocene in nakupa, ki ga organizirajo ustrezni organi držav članic, 
tudi OVO ali medicinski pripomočki, ki nimajo oznake CE, če se zagotovi, da so taki izdelki na voljo 
samo zdravstvenim delavcem med trajanjem aktualne zdravstvene krize ter da ne vstopajo v redne 
distribucijske kanale in se ne dajejo na voljo drugim uporabnikom; 

• 9. točka, ki določa, da morajo organi za nadzor trga (države članice) nemudoma obvestiti Evropsko 
komisijo in druge države članice o vsaki začasni ureditvi, ki jo odobrijo za specifično OVO ali medicinski 
pripomoček. 

 
Priporočilo 2020/403 torej primarno naslavlja države članice in v njih delujoče organe za nadzor trga 
(v Republiki Sloveniji sta to TIRS za OVO in JAZMP za medicinsko opremo), ki morajo v vsakem primeru 
nabave zaščitne in medicinske opreme, ki odstopa od formalnih zahtev prava EU sodelovati in zagotoviti, 
da vsi OVO ali medicinski pripomočki, ki se dajejo na trg EU, še naprej zagotavljajo ustrezno raven 
varovanja zdravja in varnosti uporabnikov. Priporočilo 2020/403 torej naročnikom ne omogoča, da bi 
samostojno nabavljali, prevzemali in razdeljevali zaščitno in medicinsko opremo, ki ni skladna (formalno in 
tehnično) z zahtevami uredbe 2016/425/EU oziroma Direktive 93/42/EGS, ne da bi predhodno pristojni 
organi ugotovili, da oprema zagotavlja ustrezno raven varovanja zdravja in varnosti uporabnikov. 
 
Ugotovili smo, da si v obdobju od 13. 3. 2020, ko je bila razglašena epidemija COVID-19, pa do 15. 5. 2020, 
ko je začel veljati Odlok o preklicu epidemije COVID-19, noben od revidirancev, kljub velikemu 
pomanjkanju zaščitne in medicinske opreme ter težavah pri njenem pridobivanju, še posebno v marcu 2020 
in začetku aprila 2020 si v okviru svojih pristojnosti ni prizadeval za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za 
upoštevanje Priporočila 2020/403 in s tem omilitve zahteve glede blaga, ki ga je Zavod nabavljal, kljub temu 
da je na to opozorilo veleposlaništvo. Le Zavod je v maju v okviru MDS opozoril na blago, ki nima ustreznih  
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certifikatov, in v zvezi s tem predlagal oblikovanje posebne skupine890 ter navedel, da TIRS ne bo upošteval 
Priporočila 2020/403891. 
 

Vlada je šele 25. 5. 2020 sprejela sklep892, s katerim je določila, da za čas trajanja nevarnosti COVID-19 
pristojni nadzorni organi upoštevajo Priporočila 2020/403. Vlada je v drugi točki navedenega sklepa 
določila, da se OVO ali medicinski pripomočki, ki nimajo potrebnih dokumentov oziroma niso označeni 
skladno z zakonodajo, pogojno prevzamejo za Zavod, vendar ne za nadaljnjo prodajo. V tretji točki sklepa 
je Vlada navedla, da se po prevzemu blaga nemudoma pristopi k ugotavljanju, ali OVO zagotavlja ustrezno 
raven zdravja in varnosti v skladu z bistvenimi zahtevami iz uredbe 2016/425/EU in ali medicinski 
pripomočki zagotavljajo ustrezno raven zdravja in varnosti v skladu z bistvenimi zahtevami Direktive 
93/42/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena z ZMedPri, kljub temu da ni ustrezno označena. 
V kolikor zahteve niso izpolnjene, zadevni medicinski pripomočki ali OVO ne smejo vstopati v nadaljnje 
distribucijske kanale ali se dati na voljo na trgu (povezava s točko 3.3.1.8 tega poročila). 
 
Zavod je zahteve glede kakovosti zaščitne in medicinske opreme določil v posamezni pogodbi o dobavi 
zaščitne in medicinske opreme (v dokumentaciji, povezani z javnim naročilom, tega ni določil, saj je ni 
pripravil – povezava s točko 3.4.2.5 tega poročila). Večina pogodb893 je v zvezi s tem določala, da: 

• mora dobavljeno blago "ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter imeti vsa dovoljenja, ki se 
zahtevajo v Republiki Sloveniji za tovrstno blago, kar dobavitelj izkazuje s certifikatom/i, ki jih predloži 
ob dobavi"; 

• količinski in kakovostni prevzem blaga opravi pooblaščeni predstavnik kupca, kontrolo prevzema pa 
pooblaščena kontrolna hiša kupca; 

• se šteje, da je dobavitelj svoje obveznosti po pogodbi izpolnil, če je pooblaščeni kontrolor kupca 
ugotovil, da je na kraj, določen s pogodbo, dobavljena vsa dogovorjena količino blaga in v kakovosti, 
skladni s pogodbo (ustrezno veljavnim standardom, z vsemi dovoljenji, ki se zahtevajo v Republiki 
Sloveniji za tovrstno blago, kar dobavitelj izkazuje s certifikatom/i, ki jih predloži ob dobavi). 

 
Zavod je torej s pogodbo predvidel nabavo zaščitne in medicinske opreme, ki naj bi bila v celoti skladna z 
zahtevami uredbe 2016/425/EU oziroma ZMedPri, saj je od dobaviteljev praviloma zahteval, da ob dobavi 
blaga predložijo certifikate in tako izkažejo, da blago ustreza veljavnim predpisom in standardom ter ima 
vsa dovoljenja, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji za tovrstno blago. Za kontrolo dobavljene opreme je 
Zavod angažiral družbo Bureau Veritas, d. o. o., pri čemer pa z njo v ta namen ni sklenil posebne pogodbe, 
v kateri bi opredelil njene naloge v zvezi s pregledom dobavljenega blaga894. Družba Bureau Veritas, d. o. o. 
je namreč pregled dobavljenega blaga izvajala na podlagi pogodbe o izvajanju kontrole blaga895, ki jo je z 
Zavodom sklenila že leta 2018.  

                                                      

890  Elektronsko sporočilo v. d. direktorja Zavoda vodji MDS z dne 12. 5. 2020. 
891  Zapisnik 14. seje MDS z dne 15. 5. 2020 (točka Razno). 
892  Sklep Vlade z dne 25. 5. 2020 o upoštevanju Priporočila 2020/403. 
893  Nekatere pogodbe oziroma aneksi (na primer pogodbe št. 2020-130, 2020-166, 2020-170, 2020-175 z družbo 

genEplanet diagnostika d.o.o., aneks št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o.) so 
določale drugačne zahteve glede izkazovanja kakovosti blaga (povezava s točko 3.4.5.5.5 tega poročila). 

894  Odgovor Zavoda k točki V.27 na Zaprosilo št. 1 računskega sodišča št. 420-8/2020/6 z dne 12. 5. 2020. 
895  Pogodba o izvajanju kontrole blaga last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve št. 2018-384 z dne 19. 11. 2018.  
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Pri analizi dokumentacije, povezane s pregledom in prevzemom dobavljene opreme, smo ugotovili, da je 
bilo dobavljeno blago večinoma prevzeto brez certifikatov896 oziroma se je kasneje izkazalo, da predloženi 
certifikati niso bili ustrezni (ponarejeni, niso omogočali namestitve oznake CE, izdani s strani družb, ki niso 
bile pooblaščene za certificiranje zaščitne opreme)897. Zavod je torej prevzemal in razdeljeval opremo, za 
katero ni bilo izkazano, da ustreza veljavnim predpisom in standardom ter ima vsa dovoljenja, ki se zahtevajo 
v Republiki Sloveniji. Tako je na primer898 kot maske tipa IIR prevzel in predal v razdelitev nekaterim 
zdravstvenim ustanovam maske, ki niso ustrezale standardom, ki se zahtevajo za tak tip mask, temveč je šlo 
zgolj za higienske maske899. Poleg tega pa smo v primeru pogodbe za dobavo 220 ventilatorjev900 ugotovili 
tudi, da kontrole prevzema celotnega dobavljenega blaga ni opravila družba BureauVeritas, d. o. o., temveč 
so prve tri dobave (skupno 40 ventilatorjev) prevzele 3 bolnišnice901, katerih zastopniki so potrdili 
kakovostni in količinski pregled blaga. Kljub temu da je bil v pogodbi določen kraj dobave DLC Roje in da 
je bilo v drugem odstavku 3. člena pogodbe902 določeno, da kontrolo prevzema opravi pooblaščena 
kontrolna hiša kupca, je Zavod v navedenih treh primerih soglašal z neposredno dobavo ventilatorjev 
bolnišnicam903, s čimer ni zagotovil izvedbe kontrole kakovostnega in količinskega prevzema s strani družbe 
Bureau Veritas, d. o. o. 
 
Iz pojasnil Zavoda904 v zvezi s prevzemom dobavljene opreme izhaja, da je bil v obdobju od 14. 3. 2020 do 
29. 4. 2020 zagotovljen samo količinski pregled dobavljenega blaga, saj naj bi družba Bureau Veritas, d. o. o. 
smatrala, da lahko uporabi Priporočilo 2020/403 in prevzame blago, ki še ne izpolnjuje vseh zahtev 
zakonodaje, zaradi česar zanj še niso bili izdani certifikati. Družba Bureau Veritas, d. o. o. je 29. 4. 2020 

                                                      

896  Na primer pogodbi št. 2020-136 in 2020-153 z družbo ART-PE d.o.o., pogodba št. 2020-137 z družbo 

Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-139 z družbo SANOLABOR d.d., pogodba št. 2020-140 z družbo 
PREVENT&DELOZA d.o.o., pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o., 

pogodbi št. 2020-163 (del dobav) in 2020-164 (del dobav) z družbo ACRON d. o. o., pogodba št. 2020-165 z 

družbo INOVATIO d. o. o., pogodba št. 2020-178 z družbo Cross Continental d. o. o., pogodba št. 2020-210 
z družbo MIMOVRSTE d. o. o. 

897  Na primer pri pogodbah št. 2020-163 z družbo ACRON d. o. o., št. 2020-170 z družbo genEplanet diagnostika 

d.o.o., št. 2020-177 z družbo MEDICOP d. o. o. 
898  Pogodbi št. 2020-136 in 2020-153 z družbo ART-PE d.o.o. 
899  JAZMP je v dokumentu "Poziv za posredovanje podatkov", št. 462-36/2020-2 z dne 28. 4. 2020 Zavodu med 

drugim sporočil, da je v inšpekcijskem postopku ugotovil, da je dobavitelj Zavodu namesto medicinskih 
pripomočkov – medicinskih mask (tip IIR) dostavljal tako imenovane higienske maske, ki se ne razvrščajo med 

medicinske pripomočke, ter da so bili te razdeljeni med nekatere zdravstvene ustanove. 
900  Pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
901  Po dobavnici št. GP 2020-00028032020.1 z dne 28. 3. 2020 je bilo 20 ventilatorjev dobavljenih Splošni bolnišnici 

Celje, po dobavnici št. GP 2020-00030032020.1 z dne 30. 3. 2020 je bilo 10 ventilatorjev dobavljenih UKC 

Ljubljana in po dobavnici št. 00030032020.2 z dne 30. 3. 2020 je bilo 10 ventilatorjev dobavljenih UKC Maribor. 
902  Z dobaviteljem genEplanet diagnostika d.o.o. 
903  Na teh treh dobavnicah je navedeno: "Blago je dostavljeno neposredno prejemniku po pooblastilu zavoda." Da 

Zavod neposredni dobavi prejemnikom ni nasprotoval, izhaja tudi iz točke 8.3 odgovora Zavoda na Zaprosilo 
računskega sodišča št. 7 (ni dopisa, elektronska pošta z dne 23. 9. 2020). 

904  Odgovori Zavoda k točki V.1.6. na Zaprosilo št. 3 računskega sodišča 420-8/2020/76 z dne 19. 6. 2020 in točkama 

VIII.27 in VIII.28 na Zaprosilo št. 4 računskega sodišča št. 420-8/2020/112 z dne 15. 7. 2020. 
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Zavod seznanila, da se Priporočila 2020/403 v Republiki Sloveniji ne uporabljajo905. Na podlagi navedenega je 
bilo dogovorjeno, da bo Zavod organiziral sestanek s TIRS, JAZMP, MZ in družbo Bureau Veritas, d. o. o. 
za proučitev možnosti uporabe Priporočila 2020/403906, spremenil pa se je tudi postopek preverjanja in 
prevzema dobavljenega blaga. Družba Bureau Veritas, d. o. o. naj bi tako po 29. 4. 2020 vse dobavljeno 
blago pregledovala na podlagi lastnega navodila za prevzem blaga907, ki je za različne tipe opreme določalo 
dokumentacijo, ki jo mora ob dobavi predložiti dobavitelj. Iz navodila tako na primer izhaja, da mora 
dobavitelj osebne varovalne opreme ob dobavi predložiti certifikat o EU pregledu tipa, izjavo EU o 
skladnosti, poročilo o testiranju in tehnično dokumentacijo. Pri tem je treba izpostaviti, da je bilo navodilo, 
na podlagi katerega je družba Bureau Veritas, d. o. o. prevzemala blago, glede obveznosti dobavitelja 
natančnejše in strožje od določil pogodbe, ki je ne glede na tip opreme od dobavitelja zahtevala zgolj 
predložitev certifikata. V skladu s sklepom Vlade z dne 25. 5. 2020 pa je bilo blago pogojno prevzeto le v 
enem primeru908 (povezava s točko 3.3.1.8 tega poročila). 
 
Iz navedenega izhaja, da Zavod vsaj do 29. 4. 2020 (ko je bila večina naročenega blaga že prevzeta) ni 
zagotovil enotnega in kakovostnega in količinskega pregleda dobavljenega blaga, ki bi zagotavljal, da se 
prevzame (in posledično tudi uporabi) samo takšno blago, ki ustreza zahtevam predpisov, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji. V določenih primerih ni bilo zagotovljeno preverjanje tehnične ustreznosti niti v fazi 
preverjanja ponudb, na podlagi katerih so bile sklenjene pogodbe (povezava s točko 3.4.4.7 tega poročila). 
Posledično je bilo prevzeto, razdeljeno ter uporabljeno tudi blago, ki uporabnikom ni zagotavljalo ustrezne 
ravni varovanja zdravja in varnosti, ki je bila ob uporabi te opreme pričakovana. Ocenjujemo, da je to vsaj 
v delu tudi posledica dejstva, da pogoji za pravočasno upoštevanje Priporočila 2020/403 in s tem omilitve 
zahteve glede blaga, ki ga je Zavod nabavljal, niso bili vzpostavljeni (povezava s točko 3.3.1.8 tega poročila). 

3.4.6.2 Spremembe pogodb 

Zavod je vseh 64 pogodb sklenil na podlagi postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne 
nujnosti. Ta postopek naj bi se uporabljal samo za čas trajanja (nepredvidljivih) skrajno nujnih primerov 
oziroma le za zapolnitev vrzeli (kratkoročnih) nabavnih potreb v tem obdobju, dokler ni mogoče najti trajnih 
rešitev (povezava s točko 3.1.3 tega poročila). Zato bi pričakovali, da spremembe pogodb, ki jih je Zavod 
sklenil, ne bodo pogoste. Prav tako bi pričakovali, da bodo spremembe pogodb narejene v korist javnemu 
interesu oziroma naročniku (na primer znižanje cene, skrajšanje roka dobave) in da bo naročnik pri tem 
zagotovil enakopravno obravnavanje dobaviteljev (spremembe omogočene pod enakimi pogoji). 
 
Zavod je v povezavi s 64 pogodbami za nabavo zaščitne in medicinske opreme sklenil 23 aneksov909. 
V reviziji smo preverili učinek sklenjenih aneksov na pogodbeni položaj Zavoda, in sicer predvsem z vidika 
čim hitrejše dobave zaščitne in medicinske opreme, kar je bil cilj urgentnih nabav opreme, obenem pa tudi 
razlog za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. Ugotovili smo, 
da so v nekaterih primerih aneksi poslabšali pogodbeni položaj Zavoda glede na pogodbo. Nekaj teh 

                                                      

905  Zapisnik sestanka št. 29042020-BK z dne 29. 4. 2020. 
906  Sestanek je bil izveden šele 20. 5. 2020, možnost upoštevanja Priporočila 2020/403 pa na njem ni bila obravnavana. 
907  Navodilo je povzeto v odgovoru Zavoda k točki VIII.26 na Zaprosilo št. 4 računskega sodišča št. 420-8/2020/112 

z dne 15. 7. 2020. 
908  Aneks št. 2020-197-02 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
909  V enem primeru (pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o.) aneks ni bil sklenjen v pisni obliki. 
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primerov, zaradi pomena izvedenih sprememb za obveznosti Zavoda kot tudi zaradi njihove materialne 
pomembnosti (tako z vidika količine blaga kot tudi njegove pogodbene vrednosti), predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Pri pogodbi za dobavo 5.000.000 zaščitnih mask v skupni vrednosti 19.500.000 EUR brez DDV910 se je 
Zavod že 7 dni po sklenitvi pogodbe z aneksom št. 1911 z dne 7. 4. 2020 dogovoril za spremembo dinamike 
dobav naročenih zaščitnih mask. Pogodba se je z aneksom spremenila tako, da obveznosti dobavitelja v 
zvezi s sukcesivnimi dobavami niso bile več natančno določene (pogodba je namreč določala, da mora 
dobavitelj od 24. 4. 2020 naprej vsak petek dobaviti vsaj 200.000 mask, v skladu s tem bi moral zadnjo 
dobavo izvesti 9. 10. 2020), temveč je bilo določeno le obdobje, v katerem mora dobavitelj sukcesivne 
dobave izvesti (od 24. 4. 2020 do najkasneje 31. 7. 2020). Zavod se je tako sicer dogovoril za krajši končni 
rok dobave, a obenem sprejel možnost, da dobavitelj celoto ali večji del (nujno potrebne) zaščitne opreme 
dobavi šele ob poteku z aneksom določenega končnega roka. Na podlagi takšnega aneksa je dobavitelj prvo 
dobavo (173.680 mask) v dogovorjeni kakovosti dobavil šele 22. 6. 2020, po prvotni pogodbi pa bi dobavitelj 
do tega datuma moral izvesti že 9 dobav oziroma dobaviti skupno 1.800.000 mask, sicer bi Zavod lahko 
odstopil od pogodbe, saj je bil rok določen kot bistvena sestavina pogodbe. Predmetni aneks je torej 
zmanjšal poslovno tveganje dobavitelja, obenem pa poslabšal pogodbeni položaj Zavoda z vidika čim 
hitrejše pridobitve zaščitne opreme. Zavod pri tem ni izkazal, da bi si z aneksom št. 1 (predvsem glede na 
možnost, da bi bila večina dobav izvedena šele v juliju) vsaj poskušal izpogajati klavzule o spremembi cen 
oziroma odstopu od pogodbe v primeru, da bi se razmere na trgu zaščitne in medicinske opreme bistveno 
spremenile. Zavod se je sicer 17. 6. 2020 z aneksom št. 2912 dogovoril za znižanje pogodbene cene 5.000.000 
še nedobavljenih mask FFP2. Pri tem je Zavod navedel913, da je pred sklenitvijo aneksa št. 2 na podlagi 
ponudb za dobavo mask FFP2, ki jih je pridobil v maju, ocenil (ob upoštevanju, da pogodbeni rok dobave 
še ni potekel), da je sklenitev aneksa št. 2 smiselna.  
 
V primeru pogodbe za dobavo več različnih artiklov zaščitne opreme in medicinske opreme v skupni 
vrednosti 30.941.000 EUR brez DDV z dne 26. 3. 2020914 se je Zavod z dobaviteljem dogovoril za 7-dnevni 
dobavni rok. Ker dobavitelj v roku ni dobavil dogovorjene opreme, je Zavod 8. 4. 2020 (6 dni po poteku 
roka za izpolnitev) z njim sklenil novo pogodbo915 za dobavo enake zaščitne in medicinske opreme, s 
50.000 EUR brez DDV višjo skupno vrednostjo (30.991.000 EUR brez DDV) in rokom dobave do 
23. 4. 2020. Na zadnji dan dobavnega roka je Zavod z dobaviteljem sklenil aneks št. 1916, s katerim se je 
dobavni rok ponovno podaljšal, in sicer do 15. 5. 2020. Dobavitelj tudi do tega roka ni dobavil večine 

                                                      

910  Pogodba št. 2020-176 z družbo ACRON d. o. o. 
911  Aneks št. 2020-176-01 z družbo ACRON d. o. o. 
912  Št. 2020-176-02 z družbo ACRON d. o. o., ki med drugim določa, da cena posamezne maske znaša 2,65 EUR brez DDV 

(v primeru, da kupec podpiše izjavo o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV za uvoz blaga, ki je predmet pogodbe) 

in da okvirna pogodbena vrednost vsega dobavljenega blaga znaša 13.250.000 EUR brez DDV (okvirna pogodbena 
vrednost vsega dobavljenega blaga je po prvotni pogodbi št. 2020-176 znašala 19.500.000 EUR brez DDV). 

913  Točka 12 dokumenta "Razlogi za izpodbijanje revizijskih razkritij in dodatna pojasnila", št. 0600-0001/2021-6 z 

dne 21. 1. 2012. 
914  Pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
915  Pogodba št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
916  Aneks št. 2020-197-01 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
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naročene opreme, Zavod pa ga je 21. 5. 2020 (6 dni po poteku roka, ki je bil določen kot bistvena sestavina 
pogodbe) pozval k izpolnitvi pogodbe v 8 dneh, sicer bo odstopil od pogodbe917. Zavod je nato 29. 5. 2020 
(na dan poteka roka po pozivu k izpolnitvi) z dobaviteljem sklenil aneks št. 2918, na podlagi katerega sta se z 
dobaviteljem med drugim dogovorila, da: 

• zaradi Sklepa Vlade z dne 25. 5. 2020 o upoštevanju Priporočila 2020/403 (povezava s točko 3.3.1.8 
tega poročila) pogodba ostane v veljavi in se del blaga (1.999.000 mask FFP2) pogojno prevzame919; 

• dobavitelju ni treba predložiti certifikata za namen izkazovanja skladnosti blaga z zahtevami pogodbe; 
• predmet pogodbe niso več do tedaj še v celoti nedobavljene zaščitne uniforme za asistente in maske 

FFP3 ter da zato pogodbena cena blaga znaša 18.511.000 EUR brez DDV; 
• se stroški transporta glede na spremembo predmeta pogodbe ustrezno znižajo (stranki sta se v 

posebnem dogovoru o načinu obračuna transporta920 dogovorili, da stroški transporta znašajo 
4.038.208 EUR brez DDV921); 

• se dobavni rok za nedobavljeno blago podaljša do 15. 6. 2020. 

 
Dobavitelj je v tem dodatnem roku dobavil še nedobavljeno blago, Zavod pa ga je 24. 6. 2020 obvestil, da 
pogojno prevzete maske ne zadostujejo standardu EN 149 in naj jih zato odstrani iz skladišča. Kljub temu 
sta se Zavod in dobavitelj dne 27. 8. 2020 oziroma več kot dva meseca kasneje zgolj z elektronskim 
sporočilom dogovorila za dodatno testiranje ustreznosti navedenih mask (in prevzem teh v primeru 
ugotovitve njihove ustreznosti). Zavod je navedel, da se je z dodatnim testiranjem strinjal, da bi se izognil 
morebitnemu sodnemu sporu, saj prvotno testiranje ni bilo izvedeno skladno z določili aneksa št. 2 in se 
zato dobavitelj z njegovimi rezultati ni strinjal (vzorčenje mask, ki so bile poslane v testiranje, naj ne bi bilo 
izvedeno v prisotnosti dobavitelja, čeprav naj bi bil ta predhodno obveščen o lokaciji in času vzorčenja)922. 
Ponovno vzorčenje je bilo izvedeno 28. 8. 2020923, vzorci mask pa poslani v laboratorij družbe DEKRA 
Testing and Certicifation GmbH, ki je 25. 9. 2020 izdala "test report"924, iz katerega izhaja, da testirane maske 
ne izpolnjujejo vseh bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge II uredbe 2016/425/EU. Zavod 
posledično predmetnih mask ni prevzel. 
 
Prav tako smo ugotovili, da je dobavitelj dne 11. 4. 2020 in 14. 4. 2020 na podlagi pogodbe z dne 8. 4. 2020925 
dostavil tudi 1.397.500 mask, ki so bile označene kot maske FFP2, a je bilo naknadno ugotovljeno, da gre 
za maske tipa Ia (torej povsem drug tip mask, ki ne predstavlja OVO)926. Zavod je te maske (kljub temu da 

                                                      

917  Dopis "Poziv k izpolnitvi pogodbenih obveznosti" z dne 21. 5. 2020. 
918  Aneks št. 2020-197-02 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
919  Dokler TIRS ne ugotovi, ali dobavljene maske FFP2 izpolnjujejo vse bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz 

Uredbe 2016/425/EU. 
920  Dokument "Dogovor o načinu obračuna transporta" z dne 1. 6. 2020. 
921  Celotna pogodbena vrednost na podlagi aneksa št. 2 je tako znašala 22.549.208 EUR brez DDV. 
922  Odgovori v elektronskem sporočilu Zavoda "RE: dodatna vprašanja v zvezi z revizijo smotrnosti nabav zaščitne 

in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2" z dne 18. 11. 2020.  
923  Dokument "Zapisnik o vzorčenju zaščitnih mask" št. 2020-160/3-BK z dne 28. 8. 2020. 
924  No. 3420309.11-CPA. 
925  Pogodba št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
926  Dokument Zavoda "Zapisnik o pregledu zaščitnih mask" št. 2020-160/1-BK, iz katerega med drugim izhaja, da 

maske ustrezajo kakovosti kirurške maske Tip Ia in niso bile predvidene v sklenjeni pogodbi. 
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ni šlo za dogovorjen predmet pogodbe in kljub odsotnosti certifikata) prevzel in 15. 4. 2020 z dobaviteljem 
sklenil novo pogodbo927, katere predmet je bilo 1.400.000 mask tipa Ia v skupni vrednosti 700.000 EUR 
brez DDV (0,50 EUR brez DDV na kos). 
 
Zavod ni izkazal, da bi vsaj pri sklenitvi aneksa št. 1928 (s katerim se je rok dobave podaljšal do 15. 5. 2020) 
predhodno ugotavljal, da se predmetna oprema (v še nedobavljeni količini) še potrebuje za obvladovanje 
epidemije COVID-19 oziroma da je sklenitev dogovora s takšno vsebino ekonomsko upravičena (z vidika 
obveznosti pogodbenih strank ter takratno stanje cen in rokov dobave zaščitne in medicinske opreme na 
trgu).  
 

V primeru pogodbe za dobavo 22.000.000 troslojnih mask v skupni vrednosti 12.320.000 EUR brez DDV 
(15.030.400 EUR z DDV) z dne 3. 4. 2020, ki je določala rok dobave do 15. 4. 2020929, se je Zavod z 
aneksom št. 1930 z dne 14. 4. 2020 dogovoril za podaljšanje roka dobave do 30. 4. 2020, saj dobavitelj do 
datuma sklenitve aneksa št. 1 ni dobavil še nobene od naročenih mask. Dobavitelj tudi v tem roku ni dobavil 
celotne dogovorjene količine. Zavod je dobavitelja nato šele 7. 5. 2020 pozval, da v dodatnem 8-dnevnem 
roku dobavi dogovorjeno količino blaga z ustreznimi certifikati in ustrezno embalažo, sicer Zavod od 
pogodbe odstopa (čeprav je bil rok določen kot bistvena sestavina pogodbe, zaradi česar bi Zavod 
dobavitelja moral nemudoma po poteku roka pozvati k izpolnitvi, sicer bi se pogodba štela za razvezano že 
po samem zakonu). Dobavitelj tudi v tem dodatnem roku (do 15. 5. 2020) ni dobavil dogovorjene količine 
blaga v dogovorjeni kakovosti, Zavod pa od pogodbe ni odstopil, temveč je z dobaviteljem dne 22. 5. 2020 
sklenil aneks št. 2931, v katerem se stranki dogovorita, da: 

• za maske, ki so predmet pogodbe, pridobitev certifikata ni mogoča, saj niso ne OVO ne medicinski 
pripomočki; 

• je poziv Zavoda dobavitelju k izpolnitvi pogodbe z dne 7. 5. 2020 zaradi nejasnosti pri pogodbeni 
opredelitvi predmeta pogodbe in zahtev, ki jih morajo predmetne maske izpolnjevati, brezpredmeten in 
da pogodba ostaja v veljavi; 

• se dobavni rok za še nedobavljenih 20.000.000 mask podaljša na 1. 6. 2020; 
• se cena posamezne maske zniža z 0,56 EUR brez DDV na 0,52 EUR z DDV oziroma na 0,49 EUR z 

DDV v primeru uveljavljanja izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev, pri čemer pa dobavitelj ne 
jamči, da bo takšno izjavo uveljavljal. 

 

Zavod je tako dobavitelju omogočil večkratno podaljšanje roka dobave mask, ki so bile namenjene zaščiti 
splošne populacije, kar pomeni, da niso bile namenjene zdravstvenim delavcem in se s tega vidika (za kaj so 
bile namenjene) niso razlikovale od tako imenovanih doma narejenih mask. Prav tako Zavod vsaj pri pozivu 
k izpolnitvi z dne 7. 5. 2020 in sklenitvi aneksa št. 2932 z dne 22. 5. 2020 (v maju se je epidemiološko stanje 
tudi glede na Odlok o preklicu epidemije COVID-19- umirjalo) ni izkazal, da bi ob kateremkoli podaljšanju 

                                                      

927  Pogodba št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
928  Aneks št. 2020-197-01 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
929  Št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
930  Št. 2020-191-01 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
931  Št. 2020-191-02 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
932  Št. 2020-191-01 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
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ugotavljal, da naročene maske še potrebuje za obvladovanje epidemije COVID-19 oziroma da je sklenitev 
aneksa s takšno vsebino ekonomsko upravičena (z vidika obveznosti pogodbenih strank ter takratno stanje 
cen in rokov dobave primerljive opreme na trgu). Takšno utemeljitev bi še posebej pričakovali ob sklenitvi 
aneksa št. 2 z dne 22. 5. 2020, ko se je Zavod dogovoril za podaljšanje roka za še 20.000.000 nedobavljenih 
mask v skupni vrednosti vsaj 9.800.000 EUR. Zgolj ta količina mask bi namreč glede na oceno potreb, ki 
jih je pripravila URSZR933, zadostovala za slaba dva meseca, pri čemer pa je Vlada že 14. 5. 2020 sprejela 
Odlok o preklicu epidemije COVID-19, zaradi česar se zaščitna in medicinska oprema, dobavljena po 
1. 6. 2020, ni več predajala v razdelitev URSZR. Zavod je navedel, da je na podlagi ponudb za dobavo 
kirurških mask IIR, ki jih je pridobil 21. in 22. 5., ocenil, da je sklenitev aneksa št. 2 ekonomsko upravičena.  
 
Pojasnilo Zavoda934 
Dobavitelj HMEZAD-TMT ni dobavil mask v dodatnem roku, ker je Zavod izhajajoč iz zmotnega stališča zahteval, da 
morajo maske imeti ustrezne certifikate, oznako CE in izjavo o skladnosti, kot to zahteva ZMedPri. Zavod je navedeno 
stališče sprejel zaradi nejasnega pravnega statusa glede osebnih (higienskih) mask, pri čemer je menil, da so te podvržene 
zahtevam iz ZMedPri. Po prejetju pozivov pooblaščenca HMEZAD-TMT z dne 12. 5. 2020 in 15. 5. 2020 ter 
usklajevalnem sestanku z JAZMP, TIRS, MZ in kontrolno hišo Bureau Veritas, d. o. o. dne 20. 5. 2020 se je Zavod 
prepričal o tem, da za osebne (higienske) maske, ki so predmet pogodbe, ni treba opraviti postopkov certificiranja in pridobiti 
izjave o skladnosti ter oznake CE, zaradi  česar se je izkazalo, da je Zavod neupravičeno zavrnil prevzem mask dobavitelja 
HMEZAD-TMT. Z neupravičenim zavračanjem prevzema je Zavod stopil v položaj upniške zamude, zaradi česar je bil v 
izogib sprožitvi sodnega postopka primoran skleniti Dodatek št. 2, s katerim se je razjasnilo, katere zahteve morajo maske 
izpolnjevati in da niso podvržene zakonski regulativi za OVO in medicinske pripomočke, ter dobavitelju omogočen dodaten 
rok dobave zaradi omenjene upniške zamude. 
 
Zavod je torej ekonomsko upravičenost sklenitve aneksa št. 2 glede nakupa mask za splošno populacijo 
presojal s ceno kirurških mask tipa IIR, ki so namenjene uporabi v zdravstvu in jih zato z maskami za 
splošno populacijo (tudi s cenovnega vidika) ni smiselno primerjati.  
 
V zvezi s tem ponudnikom smo poleg vsega navedenega ugotovili tudi, da je uslužbenka MGRT po tem, ko 
je bila pogodba med ponudnikom in Zavodom že sklenjena, prosila URSZR za preveritev tehnične 
ustreznosti zaščitnih mask, ki bi jih želel ponudnik dobaviti namesto tistih, ki jih je ponudil v predhodni 
ponudbi in za katere je Zavod z njim sklenil pogodbo935. URSZR naj bi v skladu s to prošnjo poskrbela za 
izvedbo dodatnega postopka preveritev tehnične ustreznosti druge zaščitne opreme, ki pa dejansko ni bila  
 
 

                                                      

933  Dokument "Država - skupna ocena potrebnih količin zaščitnih sredstev", priloga 26 Poročila o stanju, razlogih, 

zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije sars-cov-2 (covid-19) 
ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo, št. 30400-9/2020/4 z dne 5. 5. 2020. 

934  Ugovor Zavoda na Predlog revizijskega poročila z dne 22. 2. 2021. 
935   Ponudnik je v e-sporočilu uslužbenki MGRT dne 9. 4. 2020 navedel: "Zaradi zagotavljanja sigurne dobave zaščitnih 

mask v količini, za katero smo se zavezali v pogodbi z zbrs, vas prosimo, da potrdite sledeče zaščitne maske kot 

primerne za splošno zaščito prebivalcev Slovenije. Prilagamo certifikate, slike in test report. Navedene maske bi 

sestavljale del kvote 22 mio, za katero imamo podpisano pogodbo, v kolikor dobimo vašo potrditev o ustreznosti". 
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predmet nove ponudbe niti predmet obstoječe pogodbe936, in sicer na način, da bi član predstavnik MZ v 
MDS skupaj z uslužbenci UKC Ljubljana izvedel vrednotenje druge (nove) zaščitne opreme v smislu 
izpolnjevanja tehničnih standardov. Postopek vrednotenja tehnične ustreznosti zaščitne opreme, ki ni bila 
uradno ponujena, naj bi torej potekal po sklenitvi pogodbe (predmet pogodbe pa so bile druge maske iste 
vrste). Uslužbenki UKC Ljubljana sta uslužbenki MGRT 14. 4. 2020 sporočili, da ponudba in certifikati v 
prilogi niso skladni937. Uslužbenka MGRT pa je nekaj ur pred tem sporočila predstavniku MZ v MDS, 
uslužbenki URSZR ter uslužbenkama UKC Ljubljana, da je elektronsko sporočilo z dne 10. 4. 2020, v 
katerem prosi za preveritev priloženih certifikatov, brezpredmetno938. V okviru postopka, ki je v nasprotju 
s postopki, ki jih določa ZJN-3, ter v nasprotju s protokolom, ki ga je določila MDS, sta MGRT, ki je sprožil 
navedeni postopek, in Zavod, ki je v okviru sklenjene pogodbe dopustil dobavo druge zaščitne opreme, 
dopustila ponudniku, da je v nasprotju s predmetom pogodbe dobavil drugo opremo. 
 
V zvezi z drugimi pogodbami, pri katerih je Zavod sklenil anekse, ki so imeli za posledico podaljšanje roka 
dobave, smo v posameznih primerih ugotovili tudi: 

• da je rok dobave ob sklenitvi aneksa že potekel939; 
• da aneks ni bil sklenjen v pisni obliki940; 
• da je Zavod v nekaterih primerih sklenitev aneksa pogojeval z znižanjem pogodbene cene941, pri drugih 

pa to ni razvidno942. 

 
Zavod je v nekaterih materialno pomembnejših primerih sprememb pogodb izkazal predhodno 
seznanjenost s stanjem trga, ni pa v vseh primerih izkazal943, da bi pred dogovorom o spremembi pogodbe 
opravil analizo oziroma vsaj razmislek, s katerim bi ob upoštevanju obstoječih potreb in trenutne situacije 
na trgu zaščitne in medicinske opreme (predvsem z vidika cen, količin in rokov dobav) lahko utemeljil, da 
je posamezna predvidena sprememba pogodbe ekonomsko utemeljena. S tem, ko Zavod ni utemeljil 

                                                      

936  Uslužbenka MGRT je 10. 4. 2020 uslužbenki URSZR in na naslov ponudbe@urszr.si, v kopijo pa je dodala še 
predstavnika MZ v MDS in strokovnjakinji iz UKC Ljubljana, ki sta sodelovali pri pregledu tehnične ustreznosti 

opreme, posredovala naslednje sporočilo: "v okviru že podpisane pogodbe 3ply maske, prosim za pregled 

priloženih certifikatov in potrditev, če so te maske uporabne za splošno rabo (nemedicinski namen)."  
937  Strokovnjakinji iz UKC Ljubljana sta v e-sporočilu 14. 4. 2020 uslužbenki MGRT, uslužbenki URSZR ter na 

ponudbe@urszr.si, v kopijo pa so bili dodani še uslužbenci Zavoda navedli:" Ponudba in certifikati v prilogi niso 

skladni. V ponudbi so zaščitne troslojne maske, certifikati in test riport razen slike v test riportu kaže na masko 
FFP2. Preverite obvezno certifikate in test riport glede verodostojnosti!!" 

938  Uslužbenka MGRT je v e-sporočilu z dne 14. 4. 2020 naslovljenem na predstavnika MZ v MDS, uslužbenko 

URSZR, ponudbe @urszr.si ter strokovnjakinji UKC Ljubljana navedla: "Prosim, če ignorirate spodnji mail. Se 
opravičujem za nevšečnosti." 

939  Aneks št. 2020-131-01 z družbo LABENA d.o.o., aneks št. 2020-133-01 z družbo DOBNIK TRADE d.o.o. 
940  Pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o. 
941  Pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o., pogodba št. 2020-192 z družbo VIDEO SISTEMI, d. o. o. 
942  Na primer pri pogodbi št. 2020-197 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d.o.o. je bil sklenjen 

aneks št. 2020-197, s katerim se je podaljšal rok dobave, Zavod pa ob tem ni poskušal s pogajanji za znižanje cene 
navedenih artiklov. 

943  Na primer pred sklenitvijo aneksa št. 2020-176-01 z družbo ACRON d. o. o. in aneksa št. 2020-197-01 z družbo 

PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
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razlogov za spremembo pogodbe (tudi po tem, ko se je epidemija COVID-19 že začela umirjati in so bile 
dobave zaščitne opreme redne oziroma situacija ni bila več urgentna in skrajno nepredvidljiva944), ni ravnal 
skladno z načelom transparentnosti. Ocenjujemo, da je vsaj delno to tudi posledica dejstva, da se drugi 
deležniki Zavoda niso ažurno seznanjali z informacijami o poteku epidemije, predvidenih ukrepih in drugih 
pomembnih podatkih, ki bi mu omogočili učinkovito upravljanje z obstoječimi pogodbami. Ne glede na 
odsotnost vsebinskih obrazložitev razlogov za posamezno spremembo pa ocenjujemo, da že iz dejanskega 
stanja zgoraj predstavljenih primerov izhaja, da nekatere spremembe pogodb niso bile skladne z načelom 
gospodarnosti. Ker pa iz odstopljene postopkovne dokumentacije in pojasnil prav tako niso razvidni 
kriteriji, po katerih se je Zavod odločal, katerim dobaviteljem se bo na primer podaljšal rok dobave oziroma 
za koliko časa in pod kakšnimi pogoji (v določenih primerih je Zavod podaljšanje pogodbe pogojeval tudi s 
spremembo pogodbene cene945, v določenih pa ne946), ocenjujemo, da je Zavod pri sklepanju aneksov 
neenakopravno obravnaval pogodbene partnerje.  

3.4.6.3 Ukrepanje v primeru kršitve pogodbenih obveznosti dobaviteljev 

Zavod bi moral poleg ustreznega kakovostnega in količinskega prevzema blaga (povezava s točko 3.4.6.1 
tega poročila) zagotoviti tudi ustrezno zaščito lastnih pravic v primeru neizpolnitve, delne izpolnitve ali 
nepravilne izpolnitve dobavitelja (na primer s pozivi k izpolnitvam, uveljavljanjem zavarovanj in pogodbenih 
kazni, uveljavljanjem povračila škode, odstopom od pogodbe947, spremembo pogodbe v korist naročnika). 
Ker pa je Zavod v pogodbe, ki jih je sklenil z dobavitelji, vključil le nekatere določbe, namenjene zavarovanju 
svojega pogodbenega položaja, so bile njegove možnosti v zvezi s tem v izpolnitveni fazi pomembno 
omejene (povezava s točko 3.4.5.5.4 tega poročila). Ne glede na to pa ocenjujemo, da bi Zavod v vsakem 
primeru moral zagotoviti redno spremljanje izpolnjevanja obveznosti svojih pogodbenih partnerjev in v 
primeru kršitve ažurno ukrepati. Pri tem bi pričakovali, da se je Zavod glede uporabe ukrepov odločal na 
podlagi objektivnih okoliščin in tako pogodbene partnerje obravnaval enakopravno. 
 
Ugotovili smo, da Zavod v več primerih pogodb, pri katerih je prišlo do neizpolnitve, delne izpolnitve ali 
nepravilne izpolnitve, ni ustrezno ali pravočasno izvedel aktivnosti za zavarovanje svojega pogodbenega 
položaja. Tako je Zavod na primer: 

• v 6 primerih dobavitelja pozval k izpolnitvi šele v 7 do 55 dneh948 po tem, ko se je dobavni rok že iztekel; 

                                                      

944  Člani MDS na 5. seji dne 31. 3. 2020 ugotavljajo, da so "dobave dokaj redne in da trenutno stanje ni pretirano 
zaskrbljujoče". Tudi minister Zdravko Počivalšek je v izjavi za javnost z dne 10. 4. 2020 med drugim povedal, da 

kljub težkim razmeram in velikemu povpraševanju v tednih po izbruhu epidemije skladišče z zaščitno opremo 

nikoli ni bilo prazno ter "da so danes dobave v Slovenijo redne", [URL: https://www.gov.si/novice/2020-04-10-prazniki-
bodo-bolj-mirni-ob-27-tonah-nove-zascitne-opreme/], 7. 10. 2020.   

945  Na primer pri pogodbi št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o. 
946  Na primer pri pogodbi št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
947  Na primer v primeru prekoračitve roka, razen če so za to obstajali objektivni in opravičljivi razlogi, kot na primer 

pomanjkanje blaga. 
948  55 dni pri naročilnici št. 2020-122 z družbo TOSAMA d. o. o. in pogodbi št. 2020-129 z družbo KIMI d. o. o., 

49 dni pri pogodbi št. 2020-153 z družbo ART-PE d. o. o., 38 dni pri pogodbi 2020-150 z družbo KIMI d. o. o., 

21 dni pri pogodbi št. 2020-125 z družbo BIOVIS d. o. o., 15 dni pri pogodbi št. 2020-178 z družbo Cross 

Continetal d. o. o. in 7 dni pri pogodbi št. 2020-191 z družbo HMEZAD - TMT, d.o.o., Ljubljana. 
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• v več primerih949, ko dobavitelji v dogovorjenih rokih niso dobavili celotne dogovorjene količine blaga, 
dobaviteljev ni pozval k dobavi preostale količine, niti ni v zvezi s tem uveljavljal nobenih obligacijskih 
pravic;  

• v nekaterih primerih950 ob neizpolnitvi, delni neizpolnitvi oziroma nepravilni izpolnitvi dobavitelja ni 
odstopil od pogodbe, čeprav rok ni bil določen kot bistvena sestavina, kar pomeni, da pogodba pravno-
formalno sploh ni nehala veljati. 

 
Vsaj v nekaj primerih951 pa nismo mogli z gotovostjo potrditi, ali je odločitve o tem, kdaj dobavitelja pozvati 
k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, v katerih primerih pa odstopiti od pogodbe, sprejel Zavod sam, ali jih 
je (brez sodelovanja Zavoda) sprejela odvetniška družba. Iz elektronske korespondence z dne 8. 5. 2020 
namreč izhaja, da je odvetniška družba brez predhodne potrditve Zavoda pripravila in odposlala tri obvestila 
o odstopu od pogodb. Ob tem je Zavodu pojasnila, da pošiljajo obvestila o prenehanju pogodb, kjer dodaten 
rok ni več primeren niti smiseln, pozive k izpolnitvi pa v primerih, kjer je dodaten rok smiseln in primeren. 
Zavod je nato šele naknadno z e-sporočilom potrdil dve izmed poslanih obvestil, glede nadaljnjih pa 
predlagal, da se mu predhodno pošljejo v pregled in odobritev. 
 
Pojasnilo Zavoda 
V. d. direktorja Zavoda je po tem, ko je prejel elektronsko sporočilo odvetniške družbe, po telefonu predhodno potrdil pošiljanje 
obvestil o odstopu od pogodb. Ker pa tega v. d. direktorja ni sporočil vodji splošne službe Zavoda, je ta zmotno mislila, da 
Zavod ni potrdil pošiljanja, zato je poslala elektronsko sporočilo z dne 8. 5. 2020, kjer je prosila odvetniško družbo, da v 
nadaljnje obvestila predhodno pošlje v pregled in odobritev. 
 
Iz vsega navedenega izhaja, da Zavod ni zagotovil rednega spremljanja izpolnjevanja obveznosti svojih 
pogodbenih partnerjev, prav tako pa v primerih kršitev ni ažurno ukrepal. Ker razlogi za posamezna 
ravnanja niso jasni, pa takšno ravnanje predstavlja tudi neenakopravno obravnavo pogodbenih partnerjev.  

3.4.6.4 Predplačila  

Pri pregledu sklenjenih pogodb smo ugotovili, da je bilo v devetih primerih dogovorjeno predplačilo za 
blago, in sicer v petih primerih v zvezi z nabavo ventilatorjev952, v štirih primerih pa v zvezi z nabavo 

                                                      

949  Na primer pogodba št. 2020-11 z družbo SANOLABOR, d. d., pogodba št. 2020-138 z družbo Ram 2, d. o. o., 

št. 2020-139 z družbo SANOLABOR, d. d., pogodba št. 2020-164 z družbo ACRON d. o. o. za dobavo 3.000.000 

mask FFP2 (šlo je za zamude sukcesivno dogovorjenih dobav, in sicer 8. 5. 2020, 15. 5. 2020, 22. 5. 2020 in 
29. 5. 2020 ni dobavil dogovorjene količine mask FFP2), pogodbi št. 2020-166 in 2020-170 z družbo genEplanet 

diagnostika d.o.o., pogodba št. 2020-279 z družbo DENTAL - MEDICAL d. o. o. 
950  Na primer pogodba št. 2020-159 z družbo MESI d. o. o., pogodba št. 2020-160 z družbo PUBLIC DIGITAL 

INFRASTRUCTURE d. o. o. 
951  Pogodba št. 2020-189 z družbo TEHNO-MAG d. o. o.; pogodba št. 2020-177 z družbo MEDICOP d.o.o. in 

pogodba št. 2020-125 z družbo BIOVIS d.o.o. 
952  Pogodba št. 2020-127 z družbo LRM d.o.o., pogodba št. 2020-130 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o., pogodba 

št. 2020-137 z družbo Gorenje, d.o.o., pogodba št. 2020-138 z družbo RAM 2, d.o.o., pogodba št. 2020-159 z družbo 

MESI d.o.o. 
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zaščitnih mask953. Pogodbeno dogovorjeno predplačilo je, razen v enem primeru954, znašalo 100 % 
pogodbene vrednosti. Iz pridobljene postopkovne dokumentacije in pojasnil niso razvidni kriteriji, po 
katerih je Zavod sprejel odločitev, ali (in v kakšni višini) bo posameznemu gospodarskemu subjektu 
zagotovil (zahtevano) predplačilo, iz česar izhaja neenakopravna obravnava gospodarskih subjektov.  
 
Ugotovili smo, da je Zavod v 2 primerih, ki ju predstavljamo v nadaljevanju, blago v celoti plačal preden je 
bilo to dobavljeno (predplačilo), ne da bi si predhodno zagotovil ustrezno zavarovanje za njegovo vračilo. 
 
V primeru posla955 za dobavo 220 ventilatorjev v skupni vrednosti 8.008.000 EUR brez DDV 
(8.768.760 EUR z DDV) se je Zavod s pogodbo dogovoril, da: 

• bo predplačilo celotnega zneska kupnine izvedel takoj po podpisu pogodbe,  
• da mora dobavitelj v 7 dneh po prejemu predplačila predložiti bančno garancijo v višini 50 % zneska 

predplačila. 

 
Zavod je 18. 3. 2020 dobavitelju nakazal predplačilo v višini celotnega zneska dogovorjene kupnine, 
dobavitelj pa je Zavodu predložil bančno garancijo, veljavno od 18. 3. 2020 do 15. 6. 2020, ki je določala da 
bo banka (garant) Zavodu izplačala 4.384.380 EUR, če dobavitelj ne bo izpolnil pravilno ali pravočasno 
svoje obveznosti v celoti ali delno, kot je določeno v pogodbi, pri čemer Zavod ni izkazal, kdaj je bila 
predmetna bančna garancija dejansko predložena. Dne 12. 5. 2020 sta Zavod in dobavitelj sklenila sporazum 
o delni razvezi pogodbe956, s katerim sta se med drugim dogovorila, da se v delu, v katerem dobaviteljeva 
obveznost še ni bila izpolnjena (110 ventilatorjev), pogodba sporazumno razveže, dobavitelj pa Zavodu v 
8 dneh vrne avans v znesku 4.384.380 EUR. Dobavitelj je na podlagi tega Zavodu dne 15. 5. 2020 vrnil 
4.384.380 EUR, Zavod pa mu je vrnil prejeto bančno garancijo. Ocenjujemo, da se je Zavod s takšnim 
ravnanjem, ne glede na nujnost razmer in s tem povezano potrebo po ventilatorjih, po nepotrebnem 
izpostavil nesorazmernemu tveganju oškodovanja javnih sredstev, saj je predplačilo izvedel pred pridobitvijo 
zavarovanja za njegovo vračilo, poleg tega pa mu je zavarovanje zagotavljalo vračilo le 50 % predplačila. 
Glede na to, da je Zavod predplačila istovrstnega blaga praviloma pogojeval s predhodno pridobitvijo 
bančne garancije v celotnem znesku predplačila957, pa takšno ravnanje predstavlja tudi neenakopravno 
obravnavo pogodbenih partnerjev. 
 
Pri poslu958 za dobavo 1.000.000 kirurških troslojnih mask v skupni vrednosti 490.000 EUR brez DDV 
(597.800 EUR z DDV) se je Zavod s pogodbo dogovoril, da: 

                                                      

953  Pogodbi št. 2020-124 in št. 2020-131 z družbo LABENA d.o.o., pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK TRADE 
d.o.o., pogodba št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o. Med te ne štejemo  pogodb št. 2020-129 in št. 2020-150 z družbo 

KIMI d.o.o., v katerih je sicer določeno, da se znesek 100 % avansa nakaže ob količinskem in kakovostnem 

prevzemu, kar pa po vsebini ne predstavlja avansa. 
954  Pogodba št. 2020-141 z družbo OECO d.o.o., pri kateri je bil dogovorjen avans v višini 60 % pogodbene vrednosti. 
955  Pogodba št. 2020-130 z dne 18. 3. 2020 z družbo genEplanet diagnostika d.o.o. 
956  Sporazum o delni razvezi Pogodbe za nabavo zaščitnih sredstev št. 2020-130, št. 2020-130-02 z dne 12. 5. 2020. 
957  Na primer pogodbe št. 2020-127 z družbo LRM d. o. o., št. 2020-138 z družbo Ram 2, d. o. o., št. 2020-159 z 

družbo MESI d. o. o. 
958  Pogodba št. 2020-133 z družbo DOBNIK TRADE d. o. o. z dne 18. 3. 2020. 
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• bo predplačilo celotnega zneska kupnine izvedel nemudoma; 
• dobavitelj za dostavo blaga jamči z celotno vrednostjo svojega podjetja, pri čemer se to lahko potrdi z 

notarskim zapisom ali z drugo obliko, ki je dogovorjena med naročnikom in dobaviteljem. 

 
Dobavitelj je Zavodu 19. 3. 2020 predložil dokument z notarsko overjenim podpisom959, v katerem je 
navedeno, da dobavitelj Zavodu izdaja garancijo za izvedbo posla in za vračilo avansa ter da vsebino 
garancije predstavlja celotna zaloga vseh 6 prodajaln v Republiki Sloveniji in zaloga veleprodajnega skladišča, 
celotna vrednost nepremičnin tega podjetja, prav tako pa je navedeno, da "prav tako garantiramo izvedbo 
posla po pogodbi Št. 326-1/LČ z dnem 17. 3. 2020 z vrednostjo celotnega podjetja, glede na bilance in 
druge bonitetne podatke". Zavod je ta dokument sprejel kot zavarovanje in 20. 3. 2020 dobavitelju nakazal 
predplačilo v višini celotnega zneska kupnine. Zavod je torej kot zavarovanje sprejel dokument, ki ga ni 
mogoče šteti za nobeno veljavno obliko stvarnega zavarovanja (na primer neposestna zastava premičnin ali 
nepremičnin), saj nima ustrezne oblike (notarski zapis, vpis v zemljiško knjigo) 960 in vsebine (na primer 
natančna opredelitev predmeta zastave, navedba višine in zapadlosti zavarovane terjatve v primeru zastave 
premičnin). Še toliko bolj problematično pa je, da iz pregledane dokumentacije izhaja, da je Zavod takšno 
pogodbo sklenil in sprejel takšno zavarovanje ob vedenju, da gre za podjetje z zelo slabo bonitetno oceno.  
Glede na to, da je Zavod predplačila istovrstnega blaga praviloma pogojeval s predhodno pridobitvijo 
bančne garancije v celotnem znesku predplačila, pa takšno ravnanje predstavlja tudi neenakopravno 
obravnavo pogodbenih partnerjev (povezava s točko 3.4.5.5.5 tega poročila). 

3.4.6.5 Ostale ugotovitve v zvezi z izvajanjem pogodb 

3.4.6.5.1 Prevzem blaga pred sklenitvijo pogodbe 

V dveh primerih je Zavod formalno predpisane postopke javnega naročanja izvedel in pogodbo za dobavo 
blaga sklenil šele po tem, ko je bilo blago že dobavljeno in prevzeto. Tako je: 

• 19.480 mask FFP2 prevzel in predal URSZR v razdelitev 2. 4. 2020, šele 14. 4. 2020 pa sprejel odločitev 
o oddaji naročila961 in sklenil pogodbo962 z dobaviteljem; 

• 1.374.500 kirurških mask tipa Ia prevzel in predal URSZR v razdelitev 11. 4. 2020 in 14. 4. 2020, šele 
15. 4. 2020 pa sprejel odločitev o oddaji naročila963 in sklenil pogodbo964 z dobaviteljem. 

 

                                                      

959  V zvezi s predplačili je Zavod podal naslednje pojasnilo: "V pogodbah je bila dana možnost predplačil ob pogoju, da zanje 
dobimo bančno ali kakšno drugo garancijo. V treh primerih (respiratorji) smo dobili bančno garancijo (2 x 100 %, 1 x 50 %), v 

enem primeru (maske) pa notarsko overjeno hipoteko na premoženje (100 %)." Odgovor Zavoda k točki 1 na Zaprosilo št. 2 

računskega sodišča, št. 420-8/2020/42, z dne 1. 6. 2020. 
960  Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) določa, da se za pridobitev hipoteke na podlagi 

pravnega posla zahteva vpis v zemljiško knjigo (141. člen), za nastanek neposestne zastavne pravice na premičninah 

(za kar bi šlo v primeru zalog) pa sporazum v obliki notarskega zapisa, razen če gre za zastavo premičnin, za katere 
se vodi register iz 177. člena Stvarnopravnega zakonika, pri katerih neposestna zastavna pravica nastane z vpisom 

v ta register, ki ga opravi notar nemudoma po sklenitvi sporazuma (171. člen). 
961  Št. 326-1/LČ-2 z dne 14. 4. 2020. 
962  Pogodba št. 2020-210 z družbo MIMOVRSTE d. o. o. 
963  Št. 326-1/LČ-1 z dne 15. 4. 2020. 
964  Pogodba št. 2020-216 z družbo PUBLIC DIGITAL INFRASTRUCTURE d. o. o. 
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Zavod je s tem ravnal neučinkovito, saj dobaviteljev ni izbral na podlagi postopka, ki bi zagotavljal vsaj 
minimalno upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja, prav tako pa je blago prevzel brez predhodne 
opredelitve zahtev glede njegovih obveznih lastnosti. Navedeno še dodatno podkreplja dejstvo, da je bilo 
blago v obeh primerih prevzeto brez certifikatov, ki bi izkazovali njegovo skladnost z predpisi, veljavnimi v 
Republiki Sloveniji (povezava s točko 3.4.6.1 tega poročila). 

3.4.6.5.2 Nabavljena oprema se ni uporabila 

Razdelitev ventilatorjev iz skladišča DLC Roje je običajno potekala na način, da se je delilnik po bolnišnicah 
glede na izražene potrebe in zmožnosti posameznih bolnišnic usklajeval med članom neformalne strokovne 
skupine in predstavnikom MZ v MDS, ki je s pristojnimi službami URSZR organiziral tudi transport iz 
skladišča DLC Roje do končnih uporabnikov.  
 
V več primerih celota ali del dobavljene opreme ni dosegla končnih uporabnikov več mesecev po njeni 
nabavi. V nekaterih primerih je to vsaj v delu posledica ravnanj dobaviteljev, na katera naročnik ni imel 
neposrednega vpliva965, v drugih pa posledica ravnanj deležnikov, ki so sodelovali v postopkih javnega 
naročanja te zaščitne in medicinske opreme. 
 
Tako na primer vse do oktobra 2020 ni bila predana v uporabo nobena izmed 6 eksternih enot za oskrbo z 
medicinskimi plini966 v skupni vrednosti 409.025 EUR brez DDV (499.011 z DDV)967, saj je bila njihova 
uporaba pogojena z izvedbo montažnih del968, niti MZ niti Zavod pa pred nakupom navedenih sistemov 
nista natančno opredelila njihovih uporabnikov (kot na primer na objektih DSO, na katerih bi se izvedla 
montažna dela) in vzpostavila potrebnih pogojev za montažo teh sistemov.  
 
Ob dobavi, več mesecev po dobavi in tudi še na dan ponovne razglasitve epidemije (19. 10. 2020) pa za 
obravnavo bolnikov s COVID-19 ni bilo primernih tudi najmanj 110 ventilatorjev (46 ventilatorjev tipa 
Bellavista969 in 64 ventilatorjev tipa Siriusmed R 30970), ki so bili dobavljeni in razdeljeni bolnišnicam že 
aprila 2020 (povezava s točko 3.4.6.5.3 tega poročila). 
 
Ugotovili smo, da 12 ventilatorjev971 kar nekaj mesecev ni bilo razdeljenih bolnišnicam, saj URSZR od MZ 
kljub pozivom ni prejela razdelilnika za delitev972. Za razdelitev teh 12 ventilatorjev je Vlada poskrbela šele 
30. 10. 2020973.  

                                                      

965  Na primer pogodbi št. 2020-164 in 2020-176 z družbo ACRON d. o. o.  
966  Gre za celovite rešitev za distribucijo medicinskih plinov do končnih uporabniških enot v objektih za zdravstveno 

oskrbo, kjer ni vgrajenega centralnega sistema za medicinske pline.  
967  Pogodba št. 2020-162 z družbo MEDICOP d. o. o. 
968  Na kar je ponudnik izrecno opozoril že ob predstavitvi projekta MZ. 
969  Dobavitelja Gorenje. 
970  Dobavitelja genEplanet diagnostika d.o.o. 
971  7 ventilatorjev dobavitelja INTERPART, d. o. o. (pogodba št. 2020-167 z dne 30. 3. 2020), dobavnica 

št. 0-013040220073 z dne 10. 4. 2020 in dobavnica št. 0-013030220073 z dne 10. 4. 2020 in  5 ventilatorjev tipa 

NIHON KOHDEN NKV-550 dobavitelja RAM 2. 
972  Dopis MORS št. 006-2/2020-47 z dne 30. 9. 2020 na točko 10.1 Zaprosila 12 računskega sodišča (št. 420-8/2020/193 

z dne 18. 9. 2020). 
973  Št. 30400-17/2020/2. 
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V razdelitev se do oktobra 2020 ni predalo tudi nobene izmed 100 kisikovih grup z vozičkom, saj se je 
Zavod v pogodbi974 dogovoril za 71 dnevni dobavni rok in dobavitelju omogočil dobavo v mesecu 
juniju 2020, ko se dobavljena oprema ni več predajala v razdelitev URSZR. 

3.4.6.5.3 Učinek nabave neprimernih ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s COVID-19  

Ugotovili smo, da je bilo 64 ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 in 46 ventilatorjev tipa Bellavista ob njihovi 
dobavi konec marca oziroma aprila 2020 neprimernih in zato neuporabnih za zdravljenje bolnikov s 
COVID-19 (povezava s točko 3.4.6.5.2 tega poročila). Revidiranci najmanj šest mesecev po dobavi in ne 
nazadnje tudi ob ponovni razglasitvi epidemije975 niso poskrbeli za njihovo nadgradnjo. To je pomenilo, da 
do oktobra 2020 navedenih 110 ventilatorjev ni bilo primernih za zdravljenje bolnikov s COVID-19. 
Ventilatorji so bili naročeni izključno z namenom zagotovitve zdravljenja bolnikov s COVID-19, ob njihovi 
dobavi pa je bilo ugotovljeno, da so za ta namen neuporabni. Ocenjujemo, da odgovornosti za takšno stanje 
ni mogoče pripisati zgolj enemu deležniku. Po naši oceni je odgovornost za neprimerne ventilatorje 
porazdeljena vsaj med: 

• Vlado, ki je pristojna za sprejem državnega načrta za nalezljive bolezni pri ljudeh, v katerem naj bi bile 
natančno določene naloge deležnikov in potek aktivnosti pri zagotavljanju nujno potrebne opreme v 
izrednih okoliščinah (več v točki 2.2.4 tega poročila),  

• MGRT, ki je ponudbi za ventilatorje, ki ob dobavi še niso bili primerni za zdravljenje bolnikov s 
COVID-19, posredovalo Zavodu v sklenitev pogodbe (več v točki 3.4.3 tega poročila),  

• Zavod, ki kot naročnik ventilatorjev še pred sklenitvijo pogodbe ni preveril in potrdil primernosti 
ventilatorjev za takojšnje zdravljenje bolnikov s COVID-19,  

• MZ, ki se je pozno vključilo v aktivnosti za zagotovitev podatkov o dodatno potrebni opremi, da bodo 
že dobavljeni ventilatorji tipa Siriusmed R30 primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19. 

 
Ne glede na to, da vloga MZ pri določanju karakteristik ventilatorjev, ki naj bi bili primerni za zdravljenje 
bolnikov s COVID-19, ni bila vnaprej določena, se je MZ v določeni meri vključevalo v oceno ustreznosti 
posameznih vrst ventilatorjev.  
 
Ugotovili smo, da je MZ prvo bolj natančno strokovno oceno ustreznosti ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 
pridobilo976 2. 5. 2020 (torej 35 dni po prvi dobavi teh ventilatorjev – prvih 20 ventilatorjev je Splošna 
bolnišnica Celje prevzela 28. 3. 2020) od strokovnjaka na UKC Ljubljana. Minister za zdravje je z navedeno 
strokovno oceno seznanil Zavod dne 4. 5. 2020977.  

                                                      

974  Pogodba št. 2020-180 z družbo MEDICOP d. o. o. 
975  19. 10. 2020. 
976  E-sporočilo strokovnjaka iz UKC Ljubljana z dne 2. 5. 2020, naslovljeno na ministra za zdravje, državno sekretarko 

na MZ in vodjo strokovne skupine z vsebino "…Naša strokovna komisija, ki je ocenila 92 ponudb in kot strokovno 
utemeljene potrdila 13, je o respiratorjih Siriusmed napisala, da so, pod pogojem, da se dostavijo z ustreznimi cevmi 

in vlažilci, ter kompresorjem, sicer proti koncu prioritetne lestvice, a strokovno sprejemljivi. Zaradi tega menim, da 

bi razdeljene respiratorje Siriusmed po slovenskih bolnicah (90) obdržali)". 
977  E-sporočilo ministra za zdravje z dne 4. 5. 2020, naslovljeno na direktorja Zavoda in glavno pisarno MZ ter v vednost 

glavne pisarne kabineta predsednika Vlade, glavno pisarno MGRT in na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, z 

vsebino: "Respiratorji Sirisumed R 30, ki jih je dobavilo podjetje Geneplanet, so na podlagi mnenja strokovne svetovalne 
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Pojasnilo MZ978 
Glede ventilatorjev Siriusmed R 30 je bilo že ob presoji znano, da manjka dodatna oprema, ki bi ventilator (po strokovnem 
mnenju) uvrstila med tiste, ki so primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19. Vendar je bilo na rednih sestankih MDS, 
kjer so se izmenjavale tekoče informacije o stanju razmer s strani predstavnikov MGRT in Zavoda, pojasnjeno, da se bo 
nabavila dodatna oprema, ki pa je v tistem času dobavitelj ni imel na zalogi, za celotno število ventilatorjev. Bolnišnice so po 
prevzemu imele možnost uporabljati ventilatorje za zdravljenje ostalih bolnikov, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje. 

 
Zavod je 11. 9. 2020 z dopisom979 zaprosil MZ, naj mu, v kolikor meni, da je Zavod dolžan opraviti nabavo 
dodatne opreme za ventilatorje tipa Siriusmed R30, posreduje seznam prejemnikov ventilatorjev, ki 
potrebujejo dodatno opremo, ter informacijo o tem, ali so dodatno opremo morebiti že nabavili sami, prav 
tako pa naj mu posreduje še seznam dodatne opreme ter njeno tehnično specifikacijo. V zvezi z ventilatorji 
tipa Siriusmed R 30 je Zavod v dopisu še navedel, da iz elektronske korespondence z dne 4. 5. 2020 med 
MZ in Zavodom izhaja, da predmet nakupa v postopku nabave zaščitnih sredstev in medicinskih 
pripomočkov nikoli ni bila dodatna oprema ter da bi morale morebitno dodatno opremo bolnišnice kupite 
same. MZ je 14. 9. 2020, torej po več kot štirih mesecih od pridobljene strokovne ocene, pozvalo980 
13 bolnišnic, naj sporočijo podatke o tem, za koliko ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 potrebujejo dodatno 
opremo (dodatne komponente), da bodo ti primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19. 
 
Na podlagi zbranih podatkov je MZ 21. 9. 2020 pozvalo981 Zavod k nabavi dodatno potrebnih manjkajočih 
komponent. Pri tem je v pozivu pojasnilo, da "z vidika MZ nabava dodatne opreme (komponent) nikoli ni 
bila predmet nabav bolnišnic samih, ampak je bil dogovor, da se zaradi pomanjkljivosti osnovnega aparata, 
ki s tem ne zadošča pogojem za zdravljenje bolnikov s COVID-19, nabavi dodatna oprema v sklopu nabav 
MTS v času epidemije". Na podlagi navedenih dejstev ocenjujemo, da je MZ pozno pristopilo k aktivnostim 
za nadgraditev ventilatorjev Sirisumed R 30. Bolnišnice namreč v celotnem obdobju od prevzema 
ventilatorjev (marec in april 2020) niso mogle uporabljati teh ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s COVID-19.  
 
Zavod je za nabavo dodatno potrebnih komponent982 za 64 ventilatorjev983 tipa Siriusmed R 30 sklenil 
pogodbo984 v skupni vrednosti 96.819 EUR (z DDV)985. V skladu s pogodbo so bile dodatno potrebne 

                                                      

skupine ministra za zdravje, primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19 pod pogojem, da se dopolnijo oziroma 
dostavijo z ustreznimi dodatki (+cevmi, vlažilci in kompresorjem)… Strokovna skupina je predlagala, da se 90 že 

razdeljenih respiratorjev Siriusmed R 30 obdrži pod pogojem, da se dostavijo z ustreznimi dodatki". 
978  Pojasnilo MZ z dne 18. 11. 2020. 
979  Št. 4301-002/2020-3 z dne 11. 9. 2020. 
980  Dopis MZ št. 165-7/2020/680 z dne 14. 9. 2020, naslovljen na bolnišnice po seznamu. 
981  Dopis MZ št. 165-7/2020/709 z dne 21. 9. 2020, naslovljen na Zavod. 
982  Vlažilnik F&P MR 850 (64 kosov) v skupnem znesku 70.766 EUR, dvojna sonda temperatura/pretok (64 kosov) v 

skupnem znesku 8.152 EUR in vmesnik grelne žice za dvojno ogrevan enkratni sistem (64 kosov) v skupnem znesku 

9.501 EUR. 
983  Iz poziva MZ tudi izhaja, da je MZ po prejemu dopisa s strani Zavoda z dne 11. 9. 2020 stopilo v kontakt z 

bolnišnicami, od katerih je pridobilo podatke glede potreb po dodatni opremi zaradi izpolnitve pogojev zdravljenja z 

bolnikov s COVID-19, in sicer da dodatno opremo potrebuje 11 bolnišnic za 64 ventilatorjev, ki naj jo nabavi Zavod. 
984  Št. 2020-438 z dne 12. 10. 2020 z družbo Medicotehna. 
985  Zavod je nabavo dodatne opreme izvedel  po postopku s pogajanji iz razloga skrajne nujnosti (na podlagi  točke č prvega 

odstavka 46. člena ZJN-3) in je pred izvedbo postopka pridobil tudi mnenje MJU št. 430-272/202/3 z dne 24. 9. 2020. 
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komponente dobavljene bolnišnicam v 30 dneh od podpisa pogodbe986. Ugotovili smo, da niti v osnovni 
pogodbi za dobavo ventilatorjev tipa Siriusmed R 30987 niti v pogodbi za dobavo dodatno potrebnih 
komponent za nadgradnjo teh ventilatorjev niso bile določene storitve namestitve, vzdrževanja ter podpore 
za neprekinjeno delovanje ventilatorjev. Ocenjujemo, da bi moral Zavod pri nabavi ventilatorjev, ki so 
življenjsko pomembni v primeru zdravljenja bolnikov s COVID-19, s pogodbo določiti, kdo in kako naj 
skrbi za nemoteno delovanje dobavljenih ventilatorjev, in sicer za takojšnjo odzivnost in servisiranje 
ventilatorjev, kadar je to potrebno. Zavod tega ni storil, poleg tega pa v pogodbi z dobaviteljem ventilatorjev 
tipa Siriusmed R 30 tudi ni poskušal zagotoviti, da bi bili stroški vzdrževanja in servisiranja vključeni v ceno 
teh ventilatorjev, čeprav je strokovnjak iz Splošne bolnišnice Celje še pred sklenitvijo pogodbe opozoril, da 
bi visoka cena za ta tip ventilatorjev morala vključevati te stroške.   
 
Tudi 46 ventilatorjev tipa Bellavista bolnišnice niso mogle uporabljati, saj ob sklenitvi pogodbe za te 
ventilatorje niso bili pridobljeni ustrezni certifikati. Poleg tega, da niso bili pridobljeni certifikati, pa Zavod, 
MGRT in MZ v reviziji niso izkazali, da so pridobili natančne strokovne ocene oziroma presoje tehnične 
ustreznosti, s katerimi bi pridobili zagotovilo o tem, da so ventilatorji tipa Bellavista primerni za takojšnje 
zdravljenje bolnikov s COVID-19. Edino strokovno mnenje, ki smo ga od revidirancev pridobili v reviziji 
in ga je podal strokovnjak iz UKC Ljubljana 18. 3. 2020, namreč ni bilo natančno988 v smislu, da bi bilo 
mogoče potrditi, da so bili takrat ponujeni ventilatorji tipa Bellavista primerni za takojšnje zdravljenje teh 
bolnikov. Tako je Zavod tudi za ventilatorje tipa Bellavista 10. 8. 2020 v dodatku št. 2 k pogodbi989 dogovoril 
nabavo dodatno potrebne opreme (vlažilniki, sonde, vmesniki za grelne žice) za vseh 46 ventilatorjev v 
skupnem znesku 76.378 EUR (z DDV), vendar rok za dobavo dodatne opreme za ventilatorje tipa Bellavista 
v dodatku ni bil določen. Ugotovili smo, da niti v osnovni pogodbi za dobavo ventilatorjev niti v dodatkih 
št. 1 in 2 k pogodbi za dobavo dodatno potrebnih komponent za nadgradnjo teh ventilatorjev niso bile 
določene storitve vzdrževanja ter podpore za neprekinjeno delovanje ventilatorjev. Storitve namestitve990 
ventilatorjev, ki so bile dogovorjene šele z dodatkom št. 2, pa so bile opravljene že pred tem. 
 
Ukrep Zavoda 
Zavod je do vključno 13. 1. 2021 (devet mesecev po tem, ko je nabavil ventilatorje) trem bolnišnicam dobavil dodatno opremo 
za 21 ventilatorjev tipa Bellavista. 
 
Iz pojasnila Zavoda izhaja, da dodatna oprema za nadgradnjo 25 ventilatorjev tipa Bellavista bolnišnicam do 
13. 1. 2021 še ni bila dobavljena. Podobno je Zavod dobavil tudi dodatno opremo za ventilatorje tipa Siriusmed 
R30, in sicer je opremo za vseh 64 ventilatorjev dobavil sedem mesecev po tem, ko je nabavil ventilatorje.  

                                                      

986  Od vključno 29. 10. 2020; do vključno 5. 1. 2020. 
987  Št. 2020-130 z dne 18. 3. 2020 z družbo Geneplanet diagnostika d. o. o. 
988  Iz strokovne ocene izhaja, da je ventilator tipa Bellavista "primeren in ustrezen", vendar ni bilo pojasnjeno, ali to 

pomeni, da je primeren tudi za zdravljenje bolnikov s COVID-19. 
989  Dodatek št. 2 je bil sklenjen tudi zaradi naknadne uskladitve pogodbene vrednosti z 1.660.784 EUR na 

1.468.591 EUR (za razliko v vrednosti 192.193 EUR je bil izstavljen dobropis in denar v tem znesku vrnjen na 

račun Zavoda) in za že opravljene storitve namestitve respiratorjev (prevzem, priprava in preizkus, namestitev in 
zagon opreme, izobraževanje, montaža napajalnega kabla in konektorja za kisik) v skupnem znesku 14.489 EUR. 

990  Prevzem, priprava in preizkus, namestitev in zagon opreme, izobraževanja, montaža napajalnega kabla in 

konektorja za kisik v skupnem znesku 14.489 EUR (z DDV). 
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Zavod je za nadgradnjo ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 in tipa Bellavista nabavil dodatno opremo v skupni 
vrednosti 173.197 EUR 991 šele več kot pol leta po tem, ko je nabavil ventilatorje. Pri tem je do 30. 12. 2020 
bolnišnicam dobavil dodatno opremo za 75 od vseh 110 ventilatorjev, ki ob dobavi niso bili primerni za 
zdravljenje bolnikov s COVID-19.  

 
Ocenjujemo, da so bili Vlada, MGRT, MZ in Zavod v obdobju, na katero se nanaša revizija, neučinkoviti 
pri dobavi ventilatorjev, primernih za zdravljenje bolnikov s COVID-19, saj je bilo na dan ponovne razglasitve 
epidemije COVID-19 (19. 10. 2020) od vseh 148 dobavljenih ventilatorjev najmanj 110 ventilatorjev ali 
74,3 % ventilatorjev, ki so bili sicer dobavljeni bolnišnicam že aprila 2020, neprimernih za takojšnje 
zdravljenje bolnikov s COVID-19. Od preostalih 38 ventilatorjev, ki jih je Zavod nabavil, pa: 
• je bilo 26 ventilatorjev tipa Siriusmed R 30 razdeljenih izvajalcem zdravstvene dejavnosti, pri čemer ti 

niso izrazili potrebe po dodatni opremi, in sicer bodisi zaradi tega, ker jih uporabljajo za intenzivno 
zdravljenje ostalih bolnikov (ne bolnikov s COVID-19), bodisi zato, ker so dodatno potrebno opremo 
nabavile iz lastnih sredstev, 

• za 5 ventilatorjev tipa NIHON KOHDEN NKV-550992 revidiranci niso izkazali, ali so bili razdeljeni v 
bolnišnice, 

• 7 ventilatorjev tipa Medtronics Newport E360T993, za katere je Zavod porabil 136.473 EUR in jih je 
URSZR prevzela od Zavoda 10. 4. 2020, ni bilo razdeljenih bolnišnicam (URSZR je pri tem pojasnila, 
da kljub pozivom Zavodu in MZ ni prejela delilnika za njihovo razdelitev bolnišnicam994). 

 
V reviziji nismo mogli potrditi, da so imele bolnišnice izpolnjene pogoje za uporabo 26 ventilatorjev za 
zdravljenje bolnikov s COVID-19. Poleg tega smo ugotovili celo, da na dan 15. 6. 2020 ni bilo v uporabi 
13 ventilatorjev, saj so bili v zalogah državnih blagovnih rezerv (v skladišču DLC Roje).  
 

                                                      

991  Od tega se 96.819 EUR nanaša na nabavo dodatno potrebne opreme za aktiviranje 64 ventilatorjev tipa Siriusmed 

R 30, 76.378 EUR pa na dodatno opremo, potrebno za aktiviranje 46 ventilatorjev tipa Bellavista. 
992  Ventilatorje je dobavil dobavitelj RAM2. 
993  7 ventilatorjev dobavitelja INTERPART, d. o. o. (pogodba št. 2020-167 z dne 30. 3. 2020), dobavnica 

št. 0-013040220073 z dne 10. 4. 2020 in dobavnica št. 0-013030220073 z dne 10. 4. 2020. 
994  Dopis MORS št. 006-2/2020-47 z dne 30. 9. 2020 na točko 10.1 Zaprosila 12 računskega sodišča (št. 420-8/2020/193 

z dne 18. 9. 2020). 
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Revidirali smo učinkovitost Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ministrstva za obrambo in Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske 
opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v obdobju od 1. 1. 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila. 
V okviru poslovanja MORS smo bili v reviziji osredotočeni na poslovanje Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje (URSZR), ki je imela kot organ v sestavi MORS pomembno vlogo v postopkih nabav 
zaščitne in medicinske opreme. Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme smo presojali tako, da 
smo ugotavljali, ali so Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod učinkovito ocenjevali potrebe po zaščitni in 
medicinski opremi ter ali so opremo učinkovito nabavljali. Pri presoji učinkovitosti nabav zaščitne in 
medicinske opreme smo upoštevali dejstvo, da so deležniki postopke nabav zaščitne in medicinske opreme 
izvajali v izrednih okoliščinah.  
 
Kljub upoštevanju izrednih okoliščin, v katerih so delovali, zaradi ugotovitev, ki jih navajamo v nadaljevanju, 
menimo, da Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) pri nabavah zaščitne in 
medicinske opreme niso bili učinkoviti.  
 
Menimo, da ravnanja Vlade, MZ, MGRT, MORS in Zavoda (vsakega v okviru svojih pristojnosti) pri 
ocenjevanju potreb po zaščitni in medicinski opremi za namen nabav te opreme niso bila učinkovita, saj ni 
bil vzpostavljen učinkovit sistem ocenjevanja potreb po nujno potrebni opremi, poleg tega pa tudi izvedba 
ocenjevanja potreb po taki opremi ni bila učinkovita. 
 
Kot podlago za izvajanje nabav nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme je Vlada ob razglasitvi 
epidemije COVID-19 uporabila Zakon o blagovnih rezervah (ZBR), ki ureja zagotavljanje blaga osnovne 
preskrbe v državnih blagovnih rezervah. Tako so se urgentne nabave nujno potrebne zaščitne in medicinske 
opreme izvajale v smislu oblikovanja blagovnih rezerv oziroma nadomeščanja že uporabljene opreme v 
blagovnih rezervah. Postopki, določeni v ZBR in drugih obstoječih predpisih oziroma strateških ali 
izvedbenih dokumentih, niso določeni tako, da bi bili uporabljivi za učinkovito ocenjevanje potreb po 
opremi, ki naj se v izrednih okoliščinah nabavi in nemudoma razdeli relevantnim uporabnikom. Vlada, MZ, 
MGRT in MORS (vsak v okviru svojih prisojnosti) niso poskrbeli za natančno določitev postopkov v zvezi 
z ugotavljanjem zalog in ocenjevanjem potreb po blagu (opremi), ki ga je treba nabaviti. Obstoječe podlage 
tako niso omogočale učinkovitega ravnanja revidirancev pri izvajanju ocenjevanja potreb, saj ni bilo vnaprej 
jasno, kdo je pristojen za določitev vrste (tipa) in kakovosti opreme, ki jo je treba dodatno nabaviti za 
določene relevantne uporabnike, kdo in kako naj zbira podatke o zalogah opreme ter kdo in kako naj 
ocenjuje količinske potrebe po določenih vrstah opreme. Prav tako ni bilo vnaprej povsem jasno, kdo določi 
metodologijo za določanje potrebnih količin opreme, ki jih je treba dodatno nabaviti. Iz izvedbenih 
dokumentov tudi ne izhaja, na podlagi katerih podatkov in dokumentov naj pristojni subjekt oceni potrebe 
po nabavah opreme ter kakšna so medsebojna razmerja in potek aktivacije subjektov pri zagotovitvi ocen 
potreb po opremi na državni ravni. Ne glede na navedeno slabost sistemske ureditve so se nekateri 

4. MNENJE 
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revidiranci aktivirali, vendar je bilo ocenjevanje potreb po opremi večinoma neorganizirano, nesistematično 
in neenotno. Poleg tega so pri ocenjevanju potreb sodelovali tudi subjekti, ki za to niso imeli ustreznih 
podlag. 
 
Menimo, da je MZ v sodelovanju z NIJZ učinkovito (sproti in celovito) spremljalo razvoj širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19, vendar pa se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj 
ni nemudoma pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb po urgentnih nabavah 
zaščitne in medicinske opreme. K ugotavljanju zalog zaščitne in medicinske opreme, med drugim tudi k 
ugotavljanju števila razpoložljivih ventilatorjev, je prvič pristopilo 3. 2. 2020, vendar je prvi celovit seznam 
z navedbo števila vseh razpoložljivih ventilatorjev, vključno z ventilatorji, primernimi za obravnavo 
bolnikov s COVID-19, pripravilo šele 31. 3. 2020, torej 18 dni po tem, ko je že nabavilo dva ventilatorja, 
oziroma 13 dni po tem, ko je Zavod že sklenil prve štiri pogodbe za dobavo 326 ventilatorjev. K ugotavljanju  
zalog zaščitne opreme v bolnišnicah je MZ sistematično pristopilo 19. 3. 2020, nato pa 2. 4. 2020 še za 
zdravstvene domove in 15. 4. 2020 za nekatere socialnovarstvene zavode, vendar so bili zbrani podatki o 
zalogah pomanjkljivi. Nepopolna evidenca o stanju zalog zaščitne opreme pri uporabnikih opreme na 
področju zdravstva ni bila zanesljiva podlaga za realno ugotavljanje potreb po dodatnih nabavah zaščitne 
opreme. Za področja izven zdravstva je podatke o zalogah zaščitne opreme vodila URSZR, ki pa v letu 2020 
ni zagotavljala ločenih evidenc za državne blagovne rezerve in državne rezerve materialnih sredstev. 
Ugotavljanje zalog zaščitne in medicinske opreme je bilo zato v obdobju, na katero se nanaša revizija, po 
našem mnenju pretežno neučinkovito, saj ni bilo celovito in natančno niti pravočasno, predvsem pa ob 
prvih ocenah potreb in prvih nabavah podatki o zalogah opreme niso bili na razpolago.  
 
Ocene potreb po zaščitni opremi, ki jih je MZ pripravilo marca 2020 za področje zdravstva, niso bile niti 
realne niti enotne, saj bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne in nekateri socialnovarstveni zavodi ter 
koncesionarji v zdravstvu pri sporočanju potreb niso uporabili enotnih meril za ugotavljanje potrebnih 
količin zaščitne opreme. V aprilu 2020 je MZ pripravilo še dve oceni potreb za področje zdravstva, pri čemer 
pri eni ni upoštevalo obstoječih zalog opreme pri vseh relevantnih subjektih, v drugi pa je upoštevalo zgolj 
potrebe bolnišnic, ki pa svojih potreb niso ocenjevale na podlagi enotne metodologije. Zaradi 
pomanjkljivosti pri izdelavi ocen menimo, da nobena od navedenih ocen ni bila povsem enotna, realna  
zanesljiva niti pravočasna. Menimo namreč, da je MZ ocene potreb pripravilo razmeroma pozno glede na 
to, da je samo do takrat oddalo vsa naročila zaščitne opreme, in glede na to, da je tudi Zavod do priprave 
navedenih ocen oddal večino naročil zaščitne opreme.   
 
URSZR, ki je zbirala potrebe po zaščitni opremi za področja izven zdravstva, je prvo celovitejšo oceno 
potreb po tej opremi pripravila 24. 3. 2020, vendar ocena ni bila usklajena, saj je bilo poročanje subjektov o 
potrebah neenotno. 8. 4. 2020 je pripravila novo skupno oceno potreb, vendar ta ni sledila usmeritvam MZ 
za pripravo ocene potreb. Zaradi nenatančnosti metodologije za ocenjevanje potreb, postopka zbiranja 
podatkov o potrebah in določitve deležnikov ter njihovih nalog pri ocenjevanju in zbiranju potreb menimo, 
da tudi ocenjevanje potreb po dodatni zaščitni opremi za področja izven zdravstva ni bilo enotno, zanesljivo 
in pravočasno. 
 
Marca 2020 so se različne pavšalne ocene potreb po ventilatorjih gibale med 100 do 300 dodatnih 
ventilatorjev. 7. 4. 2020 je MZ ocenilo potrebo po nakupu 400 ventilatorjev, vendar pa ocene ni utemeljilo 
in ni izkazalo, ali in kako je upoštevalo trenutne in pričakovane prostorske in kadrovske zmogljivostih 
zdravstvenih zavodov v smislu možnosti uporabe dodatno zagotovljenih ventilatorjev. Zaradi navedenih 
sistemskih pomanjkljivosti menimo, da ocenjevanje potreb po ventilatorjih ni bilo učinkovito, saj ocene 
potreb niso bile pravočasno izdelane niti niso bile ustrezno utemeljene.  
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Menimo, da MZ, MGRT, MORS in Zavod pri ugotavljanju zalog in ocenjevanju potreb po zaščitni in 
medicinski opremi niso bili učinkoviti. Ocenjevanje potreb po blagu, ki naj se v izrednih okoliščinah 
urgentno (nemudoma) nabavi in razdeli uporabnikom, ki ga nujno potrebujejo, je pri nabavah blaga po 
našem mnenju ključni postopek, saj naj bi obseg urgentno nabavljenega blaga izhajal ravno iz ocenjenih 
potreb. Ocenjevanje potreb po zaščitni in medicinski opremi je deloma temeljilo na ZBR, ki sicer ureja 
postopke za načrtovanje, nabave, uporabo in nadomeščanje blaga osnovne preskrbe, ki se izvajajo v 
mirnodobnih okoliščinah za čas, ko nastopijo izredne okoliščine, ter deloma na pomanjkljivih državnih 
načrtih zaščite in reševanja v primeru nalezljivih bolezni, ki urejajo aktivnosti v času izrednih okoliščin. 
Učinek pomanjkljive ureditve ocenjevanja potreb po zaščitni in medicinski opremi se je odrazil v 
nepravočasnem in neusklajenem delovanju revidirancev ter v neenotnem in nerealnem ocenjevanju potreb 
po nujno potrebni opremi. 
 
Menimo, da ravnanja Vlade, MZ, MGRT, MORS in Zavoda (vsakega v okviru svojih pristojnosti) pri 
izvajanju nabav zaščitne in medicinske opreme niso bila učinkovita, saj ni bil vzpostavljen učinkovit sistem 
urgentnih nabav nujno potrebne opreme, poleg tega pa tudi izvedba nabav te opreme ni bila učinkovita. 
 
Po našem mnenju predpisi in izvedbeni dokumenti niso omogočali učinkovite organizacije in učinkovitega 
ravnanja deležnikov pri nabavah zaščitne in medicinske opreme v izrednih okoliščinah, kot je epidemija 
COVID-19. Pristojnosti deležnikov pri izvajanju nabav blaga v izrednih okoliščinah v ZBR in veljavnih 
državnih načrtih za nalezljive bolezni niso bile enoznačno določene. Tako ni bilo nedvoumno jasno, ali je 
za izvajanje urgentnih nabav blaga pristojen izključno Zavod, ki je sicer zadolžen za izvajanje nabav za 
potrebe oblikovanja in nadomeščanja zalog blaga v državnih blagovnih rezervah, ali so za nabave blaga v 
izrednih okoliščinah pristojni tudi drugi deležniki ter kateri. Potek aktivnosti deležnikov pri urgentnih 
nabavah je bil naknadno določen v Načrtu dejavnosti MGRT, ki je bil sprejet oktobra 2020. Vendar pa tudi 
iz njega še ni povsem jasno, na katerih podlagah naj MZ oziroma MGRT predlagata dodatne (urgentne) 
nabave oziroma na katerih podlagah naj Vlada določi vrste in količine blaga, ki naj jih Zavod nabavi v okviru 
urgentnih nabav.  
 
Ob pravni in izvedbeni ureditvi, ki ni predstavljala učinkovite podlage za ustrezno ravnanje pri nabavah 
opreme, je organiziranost pri izvajanju nabav zaščitne in medicinske opreme Vlada s sklepi določala sproti. 
Tako je 11. 3. 2020 za pridobitev nujno potrebne opreme določila MZ, tri dni kasneje, 14. 3. 2020, pa je za 
izvedbo (tudi) novih nabav opreme določila Zavod. Pri tem je določila, da Zavod zagotovi izvedbo sklepa 
v sodelovanju z MGRT in MZ, vendar njunih vlog ni natančneje določila. V obeh sklepih je Vlada še 
določila, da morata MZ in Zavod javna naročila izvajati po postopku iz 46. člena ZJN-3 iz razlogov skrajne 
nujnosti, s čimer je po našem mnenju posegla v njuno avtonomnost pri izvedbi postopkov javnega 
naročanja.  
 
Zavod je bil do 23. 3. 2020 pri izvajanju postopkov javnega naročanja samostojen, potem pa je Vlada na 
predlog MGRT kot pomoč Zavodu pri izvajanju javnega naročanja ustanovila medresorsko delovno 
skupino (MDS) in nanjo prenesla del postopkov javnega naročanja, in sicer postopke obravnave ponudb za 
dobavo opreme. S tem je posegla v postopke javnega naročanja, ki bi jih moral izvajati Zavod kot gospodar 
postopka naročanja zaščitne in medicinske opreme. Naloge v zvezi z obravnavo ponudb so večinoma 
izvajali subjekti, ki niso bili člani MDS. MDS je sprejela protokol delovanja (protokol MDS), v katerem je 
določila način obravnave ponudb, pri čemer pa ni vnaprej določila, kateri deležniki (člani MDS ali zunanji 
deležniki) naj sprejemajo odločitve glede popolnosti in ustreznosti ponudb v posamezni fazi obravnave 
ponudb. Razpršenost nalog in nedorečenost pristojnosti za izvedbo posameznih faz postopkov javnega 
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naročanja sta prispevali k netransparentni obravnavi ponudb. Posledično Zavod ni vedno prejel popolnih 
in ustreznih ponudb, ne glede na to pa je s ponudniki sklenil pogodbe za dobavo opreme. Menimo, da je 
Vlada z ustanovitvijo MDS dodatno razpršila aktivnosti deležnikov pri javnem naročanju in s tem 
povzročila, da je Zavod sklepal pogodbe, ne da bi imel vpogled in vpliv na obravnavo ponudb, torej na 
izvedbo enega od bistvenih delov postopka javnega naročanja. Zavod po 24. 3. 2020 ni sklepal pogodb 
izključno na podlagi ponudb, ki bi jih kot popolne in ustrezne ocenila MDS, temveč je pogodbe sklepal tudi 
na podlagi aktivnosti subjektov, ki niso delovali v okviru MDS, in sicer predvsem na podlagi aktivnosti 
MGRT, URSZR, pa tudi po lastni presoji.  
 
V okviru postopkov javnega naročanja, za katere je bil sicer formalno odgovoren Zavod kot gospodar 
postopkov javnega naročanja, je sodelovala tudi projektna skupina, ki jo je minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ustanovil 25. 3. 2020 kot pomoč Zavodu, čeprav je Vlada za ta namen dan pred tem ustanovila 
MDS. Naloge projektne skupine, ki naj bi bila zadolžena za koordinacijo in izvedbo nabav opreme, niso bile 
natančno določene.  
 
Zavod in URSZR nista pravočasno poskrbela za popolne informacije o obveznih elementih ponudbe. 
Z opustitvijo bistvene aktivnosti sta prispevala k prejemu pomanjkljivih ponudb ter potrebi po 
dopolnjevanju ponudb in s tem k ne dovolj transparentni in učinkoviti obravnavi ponudb. URSZR je 
ponudbe, ki jih je prejela od uslužbencev MGRT, zunanjega sodelavca Zavoda oziroma članov projektne 
skupine, obravnavala prioritetno, vendar prednostne obravnave ni z ničimer utemeljila. 
 
Ponudbe, ki so v različnih obdobjih prispele na e-naslove, vzpostavljene pri Zavodu, URSZR, MGRT in 
MZ, so si navedeni revidiranci tudi medsebojno posredovali, vendar ne vseh. Ob odsotnosti vodenja evidenc 
vseh, na različne e-naslove prispelih ponudb navedeni revidiranci niso zagotovili transparentnosti 
postopkov pri njihovi obravnavi, s tem pa tudi ne enake obravnave ponudnikov, saj smo ugotovili, da del 
ponudb sploh ni bil obravnavan.  
 
Vloga MGRT pri izvedbi nabav ni bila jasna, saj Vlada njegovih nalog ni natančno določila. MGRT je nudilo 
pomoč Zavodu pri sprejemu ponudb opreme, in sicer na način, da je nekatere ponudbe (ne pa vseh), ki jih 
je prejelo, posredovalo Zavodu v sklenitev pogodb. Tako je MGRT 18. 3. 2020 posredovalo Zavodu v 
sklenitev pogodb seznam petih ponudnikov za dobavo 326 ventilatorjev, pri tem pa ni bilo vnaprej določeno 
in zato jasno, kateri deležnik naj preveri in potrdi tehnično ustreznost ponujenih ventilatorjev. Čeprav je 
MGRT pridobilo mnenja strokovnjakov, pa ventilatorji ob dobavi niso bili primerni za takojšnjo uporabo 
pri zdravljenju bolnikov s COVID-19. MZ in Zavod pa več mesecev od dobave ventilatorjev nista poskrbela 
za dodatno opremo, potrebno za nadgradnjo ventilatorjev, da bi bili ti primerni za zdravljenje bolnikov s 
COVID-19. Tako je bilo na dan ponovne razglasitve epidemije COVID-19 (19. 10. 2020) od 148 dobavljenih 
ventilatorjev najmanj 110 ventilatorjev ali 74,3 % ventilatorjev, ki so bili sicer dobavljeni Zavodu 
spomladi 2020, neprimernih za zdravljenje bolnikov s COVID-19, za kar so bili kupljeni. Do 30. 12. 2020 
pa še ni bila dobavljena potrebna dodatna oprema za 35 ventilatorjev.  
 
Naloge in pristojnosti subjektov, ki naj izvajajo ali sodelujejo pri urgentnih nabavah opreme v izrednih 
okoliščinah, niso bile natančno določene, za kar je po našem mnenju odgovorna Vlada. Zaradi tega so 
Zavod, URSZR, MZ, MGRT in MDS aktivnosti večinoma izvajali nesistematično in neenotno, kar je 
prispevalo k neučinkovitemu izvajanju postopkov pri nabavah opreme.  
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MZ je v tridnevnem obdobju od 11. 3. 2020 do 14. 3. 2020 sklenilo eno pogodbo za dobavo mask, ki ni bila 
realizirana, poleg tega pa je izdalo še 8 naročilnic za dobavo zaščitne opreme in dveh ventilatorjev. Menimo, 
da MZ postopkov javnega naročanja ni izvajalo povsem učinkovito, saj z dobavitelji ni v vseh primerih sklenilo 
pogodb in ni uporabilo postopkov v skladu s predpisi s področja javnega naročanja, poleg tega pa je plačalo 
avans brez zavarovanja, pri nekaterih naročilih pa je tvegalo, da bo nabavljena oprema tehnično neustrezna.   

 

Zavod je v obdobju od 14. 3. 2020 do 1. 6. 2020 sklenil 64 pogodb za dobavo zaščitne in medicinske opreme 
(od tega 6 pogodb za dobavo 533 ventilatorjev), pri čemer več pogodb ni bilo realiziranih oziroma so bile 
realizirane le delno. Menimo, da izvajanje postopkov javnega naročanja v obdobju od 14. 3. 2020 do 
1. 6. 2020 ni bilo učinkovito, saj so bila opuščena poglavitna ravnanja v postopkih javnega naročanja, s čimer 
se je izvajanje javnih naročil odmaknilo zlasti od načel transparentnega vodenja postopkov in enake 
obravnave ponudnikov, in sicer: 

• Zavod je s tem, ko ni pripravil in objavil natančne in celovite informacije o bistvenih elementih ponudbe, 
prispeval k temu, da so potencialni ponudniki posredovali nepopolne ponudbe (e-sporočila), to pa je 
vodilo v pozivanje ponudnikov k številnim dopolnitvam ponudb, kar je terjalo dodaten čas in 
povzročalo nesledljivost in s tem nepreglednost končnih ponudb, 

• celovitejša informacija o pogojih za obravnavo ponudbe, ki jo je oblikovala MDS in ne Zavod kot 
naročnik in gospodar postopka javnega naročila, je bila objavljena šele 16 dni po tem, ko je Vlada 
določila Zavod za naročnika opreme, 

• o popolnosti in ustreznosti ponudb so po sprejemu Sklepa Vlade z dne 24. 3. 2020 o ustanovitvi MDS 
odločali uslužbenci URSZR, pri tem pa Zavod kot gospodar postopka javnega naročanja ni imel 
neposrednega vpliva na ta del postopkov, 

• Zavod, MDS in URSZR niso zagotovili sledljivosti celotnega postopka obravnave ponudb in tudi niso 
zagotovili, da bi bile obravnavane vse prispele ponudbe, 

•  ne Vlada, ne Zavod, ne kdo drug ni vsaj občasno preverjal izpolnjevanja pogojev za izvajanje javnega 
naročanja po postopku iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3, zaradi česar so bile vse nabave do 
tega datuma izvedene po najmanj transparentnem postopku, ki ga predvideva ZJN-3 le za izjemne 
primere skrajne nujnosti.  

 
Menimo, da sklepanje pogodb za dobavo zaščitne in medicinske opreme v obdobju od 14. 3. 2020 
do 1. 6. 2020 ni bilo učinkovito, in sicer: 

• Zavod, Vlada in MDS niso zagotovili sistema sklepanja pogodb izključno na podlagi popolnih ponudb, 
posledično pa je Zavod sklepal tudi pogodbe na podlagi ponudb, ki niso bile popolne (tako je na primer 
sklenil pogodbe tudi za opremo, za katero niso bili pridobljeni certifikati), v 3 primerih pa je sklenil 
pogodbe, čeprav za naročeno blago sploh ni pridobil ponudb, 

• Vlada ob ustanovitvi MDS ni zagotovila sistema, po katerem bi Zavod lahko sklepal pogodbe samo na 
podlagi ponudb, ki jih je predhodno obravnavala MDS, posledično pa je Zavod v nekaterih primerih 
sklepal pogodbe na podlagi lastne presoje ali pa na podlagi ponudb, ki mu jih je posredovalo MGRT 
oziroma URSZR mimo postopkov obravnave ponudb v okviru MDS, 

• v nekaterih primerih je odločitve o oddaji javnega naročila sprejel uslužbenec Zavoda, ki za to ni imel 
veljavnega pooblastila direktorja Zavoda,  

• sta Vlada, ki ni natančno določila pristojnosti MZ in MGRT pri nabavah opreme, za katere je zadolžila 
Zavod, in je poleg tega ustanovila še MDS, ter MGRT, ki ni natančno določilo vloge projektne skupine, 
prispevala k temu, da so različne osebe, ki niso bile zaposlene na Zavodu in niso imele pooblastil Zavoda 
za sodelovanje, dajale Zavodu (direktorju in preostalim vodilnim uslužbencem na Zavodu) konkretna 
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navodila o tem, s katerim ponudnikom in pod kakšnimi pogoji naj Zavod sklene pogodbo, oziroma so 
pomembno vplivale na nabavne postopke, 

• je Zavod v več primerih sklenil pogodbe pod manj ugodnimi pogoji, kot pa so izhajali iz ponudb, ki so 
bile podlaga za njihovo sklenitev, 

• Zavod pri sklepanju pogodb ni izkazal prizadevanja, da bi bile v pogodbe vključene nekatere bistvene 
sestavine, poleg tega pa tudi ni utemeljil razlogov za sklepanje aneksov neposredno po sklenitvi pogodb 
oziroma še po preklicu epidemije COVID-19, ko so bile naročene že zadostne količine opreme in so se 
okoliščine na trgu opreme že izboljšale, 

• Zavod in MGRT, ki je podajalo soglasja k pogodbam, pri sklepanju pogodb nista ravnala v skladu z 
načelom enake obravnave in učinkovito, saj Zavod ni vedno zagotovil, da bi pridobil zavarovanje še 
pred izvedbo predplačila in v celotnem znesku vrednosti predplačila, poleg tega pa je kot zavarovanje 
sprejel tudi dokument, ki ga ni mogoče šteti za nobeno veljavno obliko stvarnega zavarovanja,  

• Zavod je v dveh primerih predpisane postopke javnega naročanja izvedel in pogodbo za dobavo blaga 
sklenil šele po tem, ko je bilo blago že dobavljeno in prevzeto. 

 
Za neučinkovitost pri izvajanju postopkov javnega naročanja in pri sklepanju pogodb za dobavo zaščitne in 
medicinske opreme so po našem mnenju poleg Zavoda, ki je bil formalno določen za naročnika opreme, 
soodgovorni tudi Vlada, URSZR, MGRT, MDS, projektna skupina in zunanji deležniki, ki so delovali v 
okviru MDS in zunaj nje. 
 
Menimo, da ravnanje Zavoda pri upravljanju pogodb ni bilo učinkovito, saj: 

• je prevzemal in predajal v razdeljevanje opremo, za katero ni bilo izkazano, da ustreza veljavnim 
predpisom in standardom ter da ima vsa v Republiki Sloveniji zahtevana dovoljenja (kot maske tipa IIR 
je na primer prevzel in predal v razdelitev nekaterim zdravstvenim ustanovam maske, ki niso ustrezale 
standardom, ki se zahtevajo za tak tip mask, temveč je šlo zgolj za higienske maske), 

• v primeru pogodbe za dobavo 220 ventilatorjev ni poskrbel za izvedbo pogodbeno določenih kontrol 
prevzema celotnega dobavljenega blaga, tako so 3 bolnišnice prevzele skupno 40 ventilatorjev, ne da bi 
kakovostni in količinski pregled blaga potrdila pooblaščena kontrolna hiša Zavoda, 

• v obdobju od 14. 3. 2020 do 29. 4. 2020 ni zagotovil enotnega kakovostnega pregleda dobavljenega 
blaga (v tem času je zagotovil le količinski pregled dobavljenega blaga), s katerim bi zagotovil prevzem 
(in posledično tudi uporabo) izključno takšne opreme, ki ustreza zahtevam predpisov, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji,  

• je z opustitvijo ustreznih kontrolnih postopkov prispeval k temu, da je bilo razdeljeno ter uporabljeno 
tudi blago, ki uporabnikom ni zagotavljalo ustrezne ravni varovanja zdravja in varnosti, ki je bila ob 
uporabi te opreme pričakovana, 

• ni zagotovil rednega spremljanja izpolnjevanja pogodb in v primerih kršitev ni ažurno ukrepal, s čimer 
je prispeval k neenaki obravnavi dobaviteljev opreme. 

 
Po našem mnenju Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) niso bili 
učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. 
Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in 
enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih 
izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti. Učinek takega ravnanja se je ob opustitvi natančnega 
ugotavljanja zalog opreme in ustreznega ocenjevanja potreb po opremi odrazil tudi v tem, da je bila iz 
državnih blagovnih rezerv nekaterim uporabnikom razdeljena neustrezna zaščitna oprema oziroma 
ventilatorji, ki ob razdelitvi bolnišnicam niso bili primerni za takojšnje zdravljenje bolnikov s COVID-19. 
Določena količina opreme je bila brez ustreznih podlag razdeljena tudi subjektom, ki do nje niso bili upravičeni.  
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Vlada Republike Slovenije in Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve morata v roku 90 dni po prejemu 
revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivni poročili. 
 
Odzivno poročilo mora vsebovati: 

1. navedbo revizije, na katero se nanaša, 
2. kratek opis nesmotrnosti, ki so bile razkrite z revizijo, in 
3. izkaz popravljalnih ukrepov. 

 
Izkaz popravljalnih ukrepov mora obsegati navedbo popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila o izvedenih 
popravljalnih ukrepih za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti. 
 
Vlada Republike Slovenije mora v odzivnem poročilu izkazati, da je: 

1. v sodelovanju z MZ, MGRT in MORS proučila, v katerih primerih in kako bo poskrbela za spremembe 
in dopolnitve predpisov in/ali dokumentov načrtovanja in izvajanja, ter na podlagi rezultatov proučitve 
izkazala, da je pripravila načrt aktivnosti z določitvijo nosilcev aktivnosti in rokov za pripravo predlogov 
sprememb in dopolnitev predpisov in/ali dokumentov načrtovanja in izvajanja tako, da bodo 
zagotovljene podlage, ki bodo za potrebe ravnanja v izrednih okoliščinah, ko zaloge blaga v državnih 
blagovnih rezervah ne zadoščajo potrebam po blagu osnovne preskrbe, natančno določen potek 
aktiviranja deležnikov ter sistem (postopek) ugotavljanja zalog blaga, sistem (postopek) ocenjevanja 
potreb po blagu in postopek sprožitve in izvedbe nabav blaga, ki naj se nemudoma razdeli uporabnikom 
(točke 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.2, 2.2.7, 2.3.2.2, 2.3.3.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 in 3.4); 

2. v zvezi z oblikovanjem in spremljanjem državnih blagovnih rezerv v delu, ki se nanaša na blagovne 
rezerve za potrebe preskrbe v primeru nalezljive bolezni, zagotovila, da je veljavni Petletni program 
BR19-23 pripravljen na način, da vsebuje elemente, ki jih zahteva Zakon o blagovnih rezervah – količine 
blaga po posameznih vrstah blaga (točka 2.2.7). 

 
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve mora v odzivnem poročilu izkazati, da je proučil, na kakšen način 
naj ustrezno evidentira zaloge blaga v državnih blagovnih rezervah, ter da je na podlagi rezultatov proučitve 
pripravil načrt aktivnosti z določitvijo rokov za zagotovitev evidenc zalog blaga v državnih blagovnih 
rezervah v delu, ki se nanaša na blagovne rezerve za potrebe preskrbe v primeru nalezljive bolezni, in sicer 
na način, da: 

1. so v vsakem trenutku (tako v fazah oblikovanja rezerv in v fazah sproščanja blaga iz blagovnih rezerv) 
razvidne količine in vrste blaga (opreme), ki so na zalogi (točka 2.2.7), 

5. ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA 

POROČILA  
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2. stanje zalog sledi vrstam in količinam blaga, načrtovanim v Petletnem programu BR19-23 oziroma s 
sklepom Vlade o sprostitvi blagovnih rezerv (točka 2.2.7). 

 
Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba 
uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom. 
 
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnih poročil, to je resničnost navedb o popravljalnih 
ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnih poročil na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZRacS-1. 
Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. 
 
Če odzivni poročili ne bosta predloženi v roku, določenem v izdanem revizijskem poročilu, storita 
odgovorni osebi uporabnikov javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če 
uporabnik javnih sredstev, ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za 
predložitev odzivnega poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik 
javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja995. Prav tako opozarjamo, da se neresnične navedbe v 
odzivnem poročilu obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1). 
 
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije in Zavod Republike 
Slovenije za blagovne rezerve kršita obveznost dobrega poslovanja, bo ravnalo v skladu s sedmim do 
štirinajstim odstavkom 29. člena ZRacS-1. 

                                                      

995  3. točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije. 
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Vladi Republike Slovenije priporočamo, naj: 

1. prouči, ali in kako bo v novem nacionalnem programu določila izhodišča za obvladovanje nalezljivih 
bolezni pri ljudeh,  

2. v sodelovanju z MGRT, MORS in MZ prouči, ali naj se potrebe po blagu (opremi), ki ga deležniki v 
izrednih okoliščinah nujno in nemudoma potrebujejo, načrtujejo v posebnem dokumentu in ne v 
petletnem programu blagovnih rezerv, pri tem naj prouči tudi, kateri deležnik naj bo zadolžen za 
vodenje take evidence; v skladu z rezultati analize naj pristopi k ustreznem ukrepanju, če presodi, da je 
to potrebno, 

3. prouči, ali naj se blago (oprema), naročeno za potrebe takojšnje razdelitve uporabnikom (in ne za 
potrebe zagotavljanja zalog v državnih blagovnih rezervah), ter njegovo razdeljevanje uporabnikom 
vodita v posebni evidenci, ter kateri deležnik naj tako evidenco vodi; na podlagi rezultata analize naj 
pristopi k ustreznemu ukrepanju, če je to potrebno, 

4. prouči, ali bi bilo smiselno izdelati oceno zmožnosti obvladovanja tveganj pri spremljanju in 
zagotavljanju zalog v primeru morebitnih motenj pri oskrbi z zaščitno in medicinsko opremo ter ali in 
kako bi tako oceno lahko uporabila pri oceni obvladovanja epidemije nalezljive bolezni, kot je 
COVID-19,  

5. prouči, na kakšen način naj zagotovi podlage, na katerih bo v primeru izrednih okoliščin vzpostavljen  
učinkovit sistem ugotavljanja zalog blaga (opreme), ocenjevanja potreb po blagu (opremi) in postopek 
sprožitve in izvajanja nabav blaga (opreme), ki ga je treba nemudoma razdeliti uporabnikom, in sicer v 
smislu natančne določitve: 

• deležnikov, pristojnih za: 
- določitev primerne vrste (tipa) zaščitne in medicinske opreme za posamezne relevantne 

uporabnike, 
- pravočasno (kot na primer najkasneje ob razglasitvi epidemije) seznanitev relevantnih deležnikov 

o primerni vrsti (tipu) zaščitne in medicinske opreme za posamezne relevantne uporabnike,  
- pripravo metodologije za določitev potrebnih količin posamezne vrste opreme za vse relevantne 

resorje (za področje zdravstva kot tudi za druge resorje), vključujoč vse deležnike/uporabnike v 
okviru teh resorjev, 

- zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječih zalog opreme na državni ravni (v državnih rezervah 
in pri posameznih relevantnih uporabnikih), 

- ocenjevanje potreb po blagu (opremi) na državni ravni, 
- izvajanje nabav nujno potrebnega blaga (opreme) v izrednih okoliščinah, 

• dokumentov, ki naj jih pripravijo pristojni deležniki in iz katerih naj izhajajo: 
- podatki o obstoječih strateških zalogah opreme v državnih blagovnih rezervah,  
- podatki o obstoječih enomesečnih zalogah opreme pri posameznih in vseh relevantnih 

uporabnikih, 
- načrtovane rezerve pri vseh relevantnih uporabnikih, 

6. PRIPOROČILA 
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- potrebne količine določenih vrst blaga (opreme), ki so izračunane na podlagi vnaprej pripravljene 
metodologije in so podlaga za sprostitev (uporabo) blaga iz državnih blagovnih rezerv in/ali 
državne rezerve materialnih sredstev, 

- količine dodatno potrebnih določenih vrst blaga (opreme), ki so izračunane v skladu z 
metodologijo in so podlaga za sprožitev dodatnih nabav nujno potrebnega blaga (opreme),  

• poteka aktiviranja vseh relevantnih deležnikov na način, da je jasno, kdaj in na podlagi katerih 
podlag/dokumentov naj se aktivirajo pri izvajanju vnaprej določenih nalog v zvezi z ugotavljanjem 
zalog blaga (opreme), ocenjevanjem potreb po blagu (opremi), sproščanjem (uporabi) državnih 
blagovnih rezerv in državne rezerve materialnih sredstev, sprožitvijo dodatnih nabav nujno 
potrebnega blaga (opreme), izvajanjem urgentnih nabav blaga (opreme), nadomeščanjem 
uporabljene opreme iz državnih blagovnih rezerv, 

6. prouči, ali in v katerih primerih ter pod kakšnimi pogoji bi bilo v izrednih okoliščinah v primeru potrebe 
po izvedbi nujnih nabav blaga mogoče in smiselno nabave blaga (opreme) izvesti neposredno pri tujih 
dobaviteljih (brez posrednikov), pri tem naj na podlagi zaključkov ustrezno ukrepa (pripravi predloge 
predpisov za varno izvedbo nabav blaga pri tujih dobaviteljih), če presodi, da je to potrebno. 

 
Ministrstvu za zdravje priporočamo, naj: 

1. prouči, ali bi bilo od posameznih relevantnih uporabnikov opreme v okviru zdravstvenega resorja 
smiselno sistemsko zahtevati zagotavljanje strateških zalog zaščitne in medicinske opreme ter vodenje 
evidenc in sporočanje podatkov o strateških zalogah te opreme, ter naj v skladu z rezultati analize 
pristopi k ukrepanju, če je to potrebno; 

2. pristopi k vsebinski proučitvi slabosti sistema ugotavljanja zalog zaščitne opreme v primeru izrednih 
okoliščin in na podlagi rezultatov proučitve pripravi predloge pravnih podlag oziroma načrt 
vzpostavitve sistema ugotavljanja realnih zalog zaščitne opreme pri vseh izvajalcih v okviru področja 
zdravstva, in sicer na način, da bodo vključeni vsi relevantni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so 
uporabniki zaščitne opreme, zbrani podatki pa bodo, kolikor je mogoče natančno, odražali dejansko 
stanje zalog pri posameznem deležniku (uporabniku) v določenem trenutku; 

3. postopek ocenjevanja potreb po zaščitni in medicinski opremi glede na nepredvidljivost gibanja virusa 
in okužb s SARS-CoV-2 še naprej redno izvaja, pri čemer naj v metodologijo vključi zbiranje podatkov 
o dejanskih potrebah deležnikov in v ocenjevanje potreb vključi vse relevantne uporabnike zaščitne 
opreme (torej tudi socialnovarstvene zavode, za katere je podatke pridobivalo prek MDDSZ);  

4. prouči možnosti za vzpostavitev učinkovitega mehanizma za preverjanje tehnične ustreznosti ponujene 
in dobavljene zaščitne in medicinske opreme, ki bo zagotavljal, da bo oprema, ki bo razdeljena 
uporabnikom, ustrezna z vidika tehničnih, varnostih in zdravstvenih zahtev. 

 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočamo, naj: 

1. določi pogoje oziroma kriterije, na podlagi katerih minister, pristojen za preskrbo, odloča o podaji 
soglasij k izbiri proizvajalcev oziroma predelovalcev in trgovcev in k pogodbam z njimi ter k 
spremembam in dopolnitvam pogodb in k tarifnim postavkam za skladiščenje blaga in oddajanje 
prostorov. 
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Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve priporočamo, naj: 

1. sprejme notranje akte, ki podrobneje določajo postopke javnega naročanja pri izvajanju postopkov 
urgentnih nabav blaga osnovne preskrbe: 

• vzpostavi sistem, s katerim bo zagotovljeno naročanje blaga (opreme) izključno na podlagi 
upoštevanja podatkov o obstoječih zalogah opreme (v državnih rezervah in pri uporabnikih) in na 
podlagi ocen potreb po blagu (opremi), 

• vzpostavi sistem, s katerim bo zagotovljeno naročanje blaga (opreme) izključno na podlagi 
predhodno potrjenih potrebnih karakteristik blaga (opreme),  

• poskrbi za uveljavitev postopkovnika, ki bo natančno določal, kdo in na kakšen način naj v primeru 
izvajanja nabav v izrednih okoliščinah stalno (sproti) preverja izpolnjenost kumulativno določenih 
pogojev za uporabo postopka javnega naročanja iz razloga skrajne nujnosti, 

2. v sodelovanju s pristojnimi deležniki natančno prouči prednosti in slabosti naročanja blaga (opreme) na 
podlagi predplačil ter v skladu z zaključki pripravi postopkovnik obravnave takih ponudnikov, 

3. prouči način in možnosti za zagotovitev ustreznih evidenc zalog blaga v državnih blagovnih rezervah v 
delu, ki se nanaša na blagovne rezerve za potrebe preskrbe v primeru nalezljive bolezni. 

 
 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči in drugimi 
državnimi organi. 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Vladi Republike Slovenije, priporočeno s povratnico; 
2. Ministrstvu za zdravje, priporočeno; 
3. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, priporočeno; 
4. Ministrstvu za obrambo, priporočeno; 
5. Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, priporočeno s povratnico; 
6. Marjanu Šarcu, priporočeno; 
7. Tomažu Gantarju, priporočeno; 
8. Alešu Šabedru, priporočeno; 
9. Karlu Viktorju Erjavcu, priporočeno; 
10. Antonu Zakrajšku, priporočeno; 
11. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
12. arhivu. 
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Priloga 1:  Tabela s podatki o pogodbah in naročilnicah za nabavo zaščitne in medicinske opreme, ki jih je MZ sklenilo oziroma izdalo 
do 13. 3. 2020, realiziranih cenah na enoto, realizaciji dobav naročenih količin opreme in plačil 

Zap. 
št. 

Dobavitelj Št. pogodbe/ 
naročilnice 

Datum 
pogodbe 

Blago 
 

Pogodbena 
količina 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 

Realizirana cena 
na enoto996  

(EUR brez DDV) 

Indeks 
realizacije 

pogodbenih 
količin 

Plačano 
(EUR z DDV) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. SANOLABOR d.d. N2711-20-0062 13. 3. 2020 

KIRURŠKI PLAŠČ 9.600 22.980 2,39 100 28.035,60 

KAPA 1.000 128,70 0,13 100 157,01 

OPERACIJSKA KAPA 300 531,09 1,77 100 647,93 

2. 
MEDIC-UM 

STORE, d.o.o. 
N2711-20-0063 13. 3. 2020 

ZAŠČITNI VIZIR 1.250 4.250  3,4 100 5.185 

ZAŠČITNA OČALA 1.000 7.450 7,45 100 9.089 

ZAŠČITNA OBLEKA – 

SKAFANDER 
5.000 94.500 18,9 100 115.290 

                                                      

996  Navedene so cene na enoto brez DDV, ki so bile dejansko realizirane (glede na dobavljene količine in plačilo). Pri pogodbah, kjer sploh ni prišlo do realizacije (plačilo 
0 EUR), navedene cene predstavljajo pogodbeno dogovorjene cene. 

7. PRILOGE 
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3. 
MEDIC-UM 

STORE, d.o.o 
N2711-20-0064 13. 3. 2020 

ZAŠČITNA OBLEKA – 

SKAFANDER 
5.000 94.500 18,9 100 115.290 

4. 
MEDIC-UM 

STORE, d.o.o 
N2711-20-0065 13. 3. 2020 MASKE FFP2 30.000 114.000 3,8 100 139.080 

5. 
MEDIC-UM 

STORE, d.o.o 
N2711-20-0066 13. 3. 2020 MASKE FFP2 35.000 133.000 3,8 100 162.260 

6. 
MEDIC-UM 

STORE, d.o.o 
N2711-20-0067 13. 3. 2020 MASKE FFP2 35.000 133.000 3,8 100 162.260 

7. FRAMED d. o. o. N2711-20-0060 13. 3. 2020 VENTILATOR 1 44.890 44.890 100 49.154,55 

8. SONAR, D.O.O. N2711-20-0061 13. 3. 2020 VENTILATOR 1 17.000 17.000 100 20.740 

9. 
VIH Trading PTE. 

LTD. 
SC20200311-01 13. 3. 2020 

MASKE FFP3 1.000.000 6.500.000 6,5 0 0 

TROSLOJNA MASKA 1.000.000 450.000 0,45 0 0 

Skupaj 7.616.229,79   807.189,09 
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Skupaj po posamezni vrsti opreme VENTILATOR 2 61.890  100 69.894,55 

   MASKE FFP3 1.000.000 6.500.000  0 0 

   MASKE FFP2 100.000 380.000  100 463.600 

   TROSLOJNE MASKE 1.000.000 450.000  0 0 

   KAPA 1.000 128,70  100 157,01 

   KIRURŠKI PLAŠČI 9.600 22.980  100 28.035,60 

   OPERACIJSKA KAPA 300 531,09  100 647,93 

   
ZAŠČITNA OBLEKA – 

SKAFANDER 
10.000 189.000  100 230.580 

   ZAŠČITNA OČALA 1.000 7.450  100 9.089 

   ZAŠČITNI VIZIR 1.250 4.250  100 5.185 

Vir: pogodbe in naročilnice, ki jih je MZ sklenilo oziroma izdalo od 11. 3. 2020 do 13. 3. 2020, odredbe za plačilo, dokazila o prevzemih dobavljene opreme in pojasnila MZ. 
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Priloga 2:  Tabela s podatki o pogodbah in naročilnicah za nabavo zaščitne in medicinske opreme, ki jih je Zavod sklenil oziroma izdal od 
14. 3. 2020 do 31. 5. 2020, realiziranih cenah na enoto, realizaciji dobav naročenih količin opreme in plačil 

Zap. 
št. 

Dobavitelj Št. pogodbe Datum 
pogodbe 

Blago 
 

Pogodbena 
količina997 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 

Realizirana cena 
na enoto 

(EUR brez DDV)998 

Indeks 
realizacije 

pogodbenih 
količin 

Plačano999  
(EUR z DDV) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. TOSAMA d.o.o. 2020-122 16. 3. 2020 

PREVLEKA ZA 

OBUTEV 
2.550 2.027,73 0,80 100 2.473,27 

POKRIVALO ZA 

GLAVO 
20.000 3.010,00 0,15 100 3.672,20 

KIRURŠKA MASKA 9.900 645,40 0,07 100 787,38 

2. LABENA d.o.o.  2020-124 17. 3. 2020 
FFP3 1.000.000 4.990.000,00 4,99 0 0,00 

KIRURŠKA MASKA 3.000.000 1.380.000,00 0,46 0 0,00 

3. BIOVIS d.o.o. 2020-125 17. 3. 2020 FFP2 300.000 1.170.000,00 3,90 83 1.189.500,00 

4. LRM d.o.o. 2020-127 18. 3. 2020 VENTILATOR 10 108.600,00 10.860,00 0 0,00 

5. GJM d.o.o. 2020-128 18. 3. 2020 KIRURŠKA MASKA 1.500.000 690.000,00 0,46 0 0,00 

                                                      

997  Količine dezinfekcijskih sredstev so prikazane v litrih oziroma kilogramih. 
998  Navedene so cene na enoto (kos / kg / l) brez DDV, ki so bile dejansko realizirane (glede na dobavljene količine opreme in plačilo) in pri katerih so že upoštevane 

morebitne spremembe pogodbenih cen (na primer dani popusti, sklenjeni aneksi, oprostitev plačila DDV in uvoznih dajatev). Pri pogodbah, kjer sploh ni prišlo do 

realizacije (plačilo 0 EUR), navedene cene predstavljajo pogodbeno dogovorjene cene. 
999  Pri pogodbah pod zaporedno številko 31, 42, 44, 55 in 59 so bile uveljavljane izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV, zato je bila pri teh obračunana in 

plačana cena brez DDV. Pri pogodbi pod zaporedno številko 31 je bil obračunan DDV na blago v vrednosti 2.494.976 EUR, na ostalo blago v vrednosti 5.883.848 EUR 

pa je bila uveljavljana izjava o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV. Izjave o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV so bile uveljavljane na blago v vrednosti 
skupaj 44.744.070,91 EUR. 
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Zap. 
št. 

Dobavitelj Št. pogodbe Datum 
pogodbe 

Blago 
 

Pogodbena 
količina997 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 

Realizirana cena 
na enoto 

(EUR brez DDV)998 
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realizacije 

pogodbenih 
količin 

Plačano999  
(EUR z DDV) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6. KIMI d.o.o.  2020-129 18. 3. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
10.500 102.900,00 9,80 96 120.516,48 

7. 
genEplanet diagnostika 

d.o.o.  
2020-130 18. 3. 2020 VENTILATOR 220 8.008.000,00 36.400,00 41 3.587.220,00 

8. LABENA d.o.o.  2020-131 18. 3. 2020 FFP2 470.000 1.621.500,00 3,45 0 0,00 

9. DOBNIK TRADE d.o.o. 2020-133 18. 3. 2020 KIRURŠKA MASKA 1.000.000 490.000,00 0,49 100 597.800,00 

10.  SANOLABOR, d.d.  2020-134 18. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 500.000 280.000,00 0,53 100 321.104,00 

KIRURŠKA MASKA  1.000.000 560.000,00 0,53 100 642.208,00 

KIRURŠKA MASKA 500.000 280.000,00 0,53 100 321.104,00 

ROKAVICE 1.958.340 135.002,77 0,07 100 168.675,74 

ZAŠČITNA OBLEKA 480 1.080,00 2,25 82 1.076,04 

OČALA 1.000 8.000,00 8,00 100 9.760,00 

11. ART-PE d.o.o.  2020-136 19. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 100.000 65.000,00 0,49 100 60.268,00 

ROKAVICE 281.000 21.018,80 0,07 100 25.642,94 

ROKAVICE 252.000 17.640,00 0,07 100 22.996,51 

12. Gorenje, d.o.o. 2020-137 19. 3. 2020 VENTILATOR 46 1.660.784,00 36.104,00 100 1.660.784,00 

13. RAM 2, d.o.o. 2020-138 19. 3. 2020 VENTILATOR 50 1.150.000,00 23.000,00 10 125.925,00 
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pogodbe 

Blago 
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14. SANOLABOR, d.d.  2020-139 19. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 1.500.000 840.000,00 0,56 100 1.024.800,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 30.000 119.700,00 3,99 97 141.652,98 

KIRURŠKA MASKA 413.000 231.280,00 0,56 100 282.434,88 

15. 
PREVENT& 

DELOZA d.o.o. 
2020-140 19. 3. 2020 

MASKA DOMAČE 

PROZVODNJE 
75.000 618.750,00 8,25 100 754.875,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 6.000 154.500,00 25,75 96 180.604,83 

ZAŠČITNA OBLEKA 8.000 311.200,00 38,90 100 379.664,00 

16. OECO d.o.o. 2020-141 20. 3. 2020 
KIRURŠKA MASKA 2.000.000 700.000,00 0,35 0 0,00 

FFP2 1.000.000 2.300.000,00 2,30 0 0,00 

17. FREJA, d.o.o. 2020-145 20. 3. 2020 
KIRURŠKA MASKA 18.000 9.900,00 0,55 100 12.078,00 

ROKAVICE 93.000 6.510,00 0,07 100 7.942,20 

18. PROPIP d.o.o. 2020-146 20. 3. 2020 

ZAŠČITNA OBLEKA 900 11.088 12,32 100 13.527,36 

PREVLEKA ZA 

OBUTEV 
900 1.602 1,78 100 1.954,44 

19. BO2-MEGA d.o.o. 2020-147 N 20. 3. 2020 FFP2 1.350 5.622,75 4,17 100 6.859,76 

20. 
MD GLOBAL 

LOGISTICS d.o.o. 
2020-147 P 20. 3. 2020 FFP2 2.800.000 9.968.000,00 3,56 0 0,00 
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21. XAN-MAX d.o.o. 2020-148 21. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 

IIR 
15.000.000 7.350.000,00 0,49 0 0,00 

FFP3 1.000.000 2.200.000,00 2,20 0 0,00 

VIZIR 20.000 42.000,00 2,10 0 0,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 10.000 236.000,00 23,60 0 0,00 

22. KIMI d.o.o.  2020-150 23. 3. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
10.500 102.900,00 9,80 99 124.342,40 

23. MEDICOP d.o.o.  2020-152 23. 3. 2020 KISIKOVA GRUPA 70 77.980,00 1.114,00 100 85.388,10 

24. ART-PE d.o.o.  2020-153 24. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 1.000.000 470.000,00 0,49 5 29.890,00 

KIRURŠKA MASKA 500.000 245.000,00 0,49 0 0,00 

ROKAVICE 3.360.000 201.600,00 0,06 100 245.952,00 

25. BO2-MEGA d.o.o. 2020-155 N 24. 3. 2020 
CELOOBRAZNA 

MASKA 
250 16.875,00 67,50 100 20.587,50 

26. MESI d.o.o. 2020-159 26. 3. 2020 VENTILATOR 200 4.146.296,30 20.731,48 0 0,00 
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27. 

PUBLIC DIGITAL 

INFRASTRUCTURE 

d.o.o.  

2020-160 26. 3. 2020 

KIRURŠKA MASKA 

IIR 
2.000.000 1.508.071,22 0,75 0 0,00 

FFP2 2.000.000 4.499.889,94 2,25 0 0,00 

FFP3 1.000.000 4.378.271,29 4,38 0 0,00 

ROKAVICE 5.000.000 4.864.745,88 0,97 0 0,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 250.000 4.049.900,95 16,20 0 0,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 250.000 9.382.878,62 37,53 0 0,00 

OČALA 400.000 2.257.242,09 5,64 0 0,00 

28. 
TOTAL d.o.o.  

Novo mesto 
2020-161 26. 3. 2020 

ZAŠČITNA OBLEKA 136 2.108,00 15,50 100 
16.357,76 

ZAŠČITNA OBLEKA 2.000 11.300,00 5,65 100 

ZAŠČITNA OBLEKA 1.000 3.410,00 3,41 100 4.160,20 

29. MEDICOP d.o.o.  2020-162 27. 3. 2020 

SISTEMI ZA OSKRBO 

S KISIKOM 
3 96.612,00 32.204,00 100 117.866,64 

SISTEMI ZA OSKRBO 

S KISIKOM 
3 312.413,28 104.137,76 100 381.144,21 

30. ACRON d.o.o.  2020-163 27. 3. 2020 FFP2 200.000 640.000,00 3,20 100 780.800,00 
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31. ACRON d.o.o.  2020-164 29. 3. 2020 FFP2 3.000.000 9.600.000,00 2,791000 100 8.927.718,72 

32. INOVATIO d.o.o.  2020-165 29. 3. 2020 FFP2 25.000 107.490,00 4,30 100 131.137,80 

33. 
genEplanet diagnostika 

d.o.o.  
2020-166 29. 3. 2020 FFP2 1.000.000 3.500.000,00 3,50 0 0,00 

34. INTERPART, d.o.o. 2020-167 30. 3. 2020 VENTILATOR 7 124.600,00 17.800,00 100 136.437,00 

35. ZAŠČITA LUKAČ d.o.o. 2020-168 30. 3. 2020 
MASKA ZA SPLOŠNO 

POPULACIJO 
600.000 480.000,00 0,71 100 519.851,76 

36. MEDICOP d.o.o.  2020-169 30. 3. 2020 KISIKOVA GRUPA 100 111.400,00 1.114,00 100 121.983,00 

37. 
genEplanet diagnostika 

d.o.o. 
2020-170 29. 3. 2020 FFP2 1.000.000 3.500.000,00 3,50 2 84.546,00 

38. 
KOREZ-SORTING 

GROUP, d.o.o. 
2020-171 30. 3. 2020 

MASKA ZA SPLOŠNO 

POPULACIJO 
500.000 380.000,00 0,76 100 463.600,00 

39. WEBO MARIBOR d.o.o. 2020-172 31. 3. 2020 FFP2 4.000 18.000,00 4,50 100 21.960,00 

40. KRKA, d.d. 2020-174 31. 3. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
7.225 104.762,50 14,50 100 127.810,25 

41. 
genEplanet diagnostika 

d.o.o.  
2020-175 31. 3. 2020 FFP2 1.000.000 3.500.000,00 3,50 0 0,00 

42. ACRON d.o.o.  2020-176 31. 3. 2020 FFP2 5.000.000 19.500.000,00 2,65 100 13.249.483,25 

                                                      

1000  Znesek predstavlja izračunano povprečno ceno maske. S pogodbo št. 2020-164 je bila dogovorjena cena 3,2 EUR brez DDV na kos, pri čemer je bila kasneje z aneksom 

št. 2020-164-01 dogovorjena cena 2,65 EUR brez DDV na kos, če kupec podpiše Izjavo o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV. Do podpisa aneksa je bilo že 
dobavljenih in plačanih 779.680 mask po ceni 3,2 EUR brez DDV na kos (2.494.976 EUR osnove in 548.894,72 EUR DDV). Za preostalo količino (2.220.320 mask) 

je bila uveljavljana Izjava o oprostitvi plačila uvoznih dajatev in DDV, zato so te maske plačane po 2,65 EUR na kos (5.883.848 EUR). 
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43. MEDICOP d.o.o. 2020-177 31. 3. 2020 
FFP2 49.000 307.867,12 6,28 22 84.317,89 

KIRURŠKA MASKA 50.000 42.792,88 0,86 100 52.826,00 

44. Cross Continental d.o.o. 2020-178 31. 3. 2020 

FFP2 1.000.000 3.758.524,41 3,76 100 3.760.000,00 

KIRURŠKA MASKA 

IIR 
1.000.000 1.059.584,01 1,06 100 1.060.000,00 

MASKA ZA SPLOŠNO 

POPULACIJO 
3.000.000 2.459.034,59 0,82 83 2.050.000,00 

45. INOVATIO d.o.o.  2020-179 1. 4. 2020 FFP2 200.000 873.980,00 4,37 100 1.066.255,60 

46. MEDICOP d.o.o.  2020-180 2. 4. 2020 KISIKOVA GRUPA 100 111.400,00 1.114,00 100 121.983,00 

47. SANOLABOR, d.d.  2020-181 2. 4. 2020 ROKAVICE 29.600 17.298,24 0,58 100 21.103,85 

48. 
MARIJANA PLEVNIK 

S.P. 
2020-182 2. 4. 2020 KIRURŠKA MASKA  75.000 52.500,00 0,70 100 64.050,00 

49. KIMI d.o.o.  2020-187 3. 4. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
20.000 156.000,00 7,80 106 201.739,20 

50. OMNIA DRINK d.o.o. 2020-188 3. 4. 2020 
MASKA ZA SPLOŠNO 

POPULACIJO 
80.000 48.000,00 0,60 100 58.560,00 

51. 
TEHNO-MAG  

d. o. o. 
2020-189 3. 4. 2020 FFP2 1.000.000 2.900.000,00 2,90 3 106.033,86 

52. Betaplan d.o.o. 2020-190 3. 4. 2020 LARINGOSKOP 1 21.326,00 21.326,00 100 26.017,72 

53. 
HMEZAD - TMT, d.o.o., 

Ljubljana 
2020-191 3. 4. 2020 

MASKA ZA SPLOŠNO 

POPULACIJO 
22.000.000 12.320.000,00 0,51 100 13.790.880,00 

54. VIDEO SISTEMI, d.o.o. 2020-192 3. 4. 2020 TERMOMETER 100 6.800,00 68,00 0 0,00 
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55. 

PUBLIC DIGITAL 

INFRASTRUCTURE 

d.o.o.  

2020-197 8. 4. 2020 

KIRURŠKA MASKA 

IIR 
2.000.000 1.510.508,23 0,76 100 1.510.508,23 

FFP2 2.000.000 4.507.161,67 2,25 100 0,00 

FFP3 1.000.000 4.385.346,49 4,39 0 0,00 

ROKAVICE 5.000.000 4.872.607,21 0,97 100 4.872.607,21 

ZAŠČITNA OBLEKA 250.000 4.056.445,50 16,23 0 0,00 

ZAŠČITNA OBLEKA 250.000 9.398.041,15 37,59 100 9.398.041,00 

OČALA 400.000 2.260.889,74 5,65 100 2.260.833,22 

56. KIMI d.o.o.  2020-205 14. 4. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
1.200 9.360,00 8,64 58 7.344,89 

57. MIMOVRSTE d.o.o. 2020-210 14. 4. 2020 FFP2 19.500 78.790,00 4,04 100 95.963,80 

58. 
SLA MARKETING, 

d.o.o. 
2020-211 14. 4. 2020 

KIRURŠKA MASKA 

IIR 
2.000.000 1.800.000,00 0,90 100 2.196.000,00 

59. 

PUBLIC DIGITAL 

INFRASTRUCTURE 

d.o.o.  

2020-216 15. 4. 2020 KIRURŠKA MASKA 1.400.000 700.000,00 0,50 100 698.750,00 

60. 
DENTAL - MEDICAL 

d.o.o. 
2020-279 28. 5. 2020 

ROKAVICE 500.000 36.000,00 0,07 11 
7.106,26 

ROKAVICE 500.000 36.000,00 0,07 5 

61. LEK VETERINA d.o.o. 2020-273 22. 5. 2020 

DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
15.000 48.900,00 3,26 100 

89.975,00 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
10.000 24.850,00 2,49 100 

62. 
BENT EXCELLENT 

d.o.o. Domžale 
2020-269 22. 5. 2020 

DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
10.000 29.400,00 2,94 100 35.868,00 
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Zap. 
št. 

Dobavitelj Št. pogodbe Datum 
pogodbe 

Blago 
 

Pogodbena 
količina997 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 

Realizirana cena 
na enoto 

(EUR brez DDV)998 

Indeks 
realizacije 

pogodbenih 
količin 

Plačano999  
(EUR z DDV) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

63. INPOS, d.o.o., Celje 2020-278 27. 5. 2020 
ROKAVICE 400.000 30.000,00 0,08 100 

46.299,00 
ROKAVICE 100.000 7.950,00 0,08 100 

64. Dana, d.o.o. 2020-272 22. 5. 2020 
DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
2.500 15.450,00 6,18 100 18.864,08 

Skupaj 183.987.915,76   80.960.851,41  

Skupaj po posamezni vrsti opreme VENTILATOR 533 15.198.280,30  27,8 5.510.366,00 

 KISIKOVA GRUPA 270 300.780,00  100 329.354,10 

 SISTEMI ZA 

OSKRBO S 

KISIKOM 

6 409.025,28  100 499.010,85 

 FFP3 4.000.000 15.953.617,78  0 00,00 

 FFP2 22.068.850 72.356.825,89  44,2 29.504.576,68 

 KIRURŠKA MASKA 

IIR 
22.000.000 

13.228.163,46 

 
 23 4.766.508,23 

 KIRURŠKA MASKA 14.565.900 7.037.118,28  45 4.108.100,26 

 CELOOBRAZNA 

MASKA 
250 16.875,00  100 20.587,50 

 MASKA ZA 

SPLOŠNO 

POPULACIJO 

26.180.000 15.687.034,59  98 16.882.891,76 
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Dobavitelj Št. pogodbe Datum 
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količina997 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 
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(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 MASKA DOMAČE 

PROZVODNJE 
75.000 618.750,00  100 754.875,00 

 ROKAVICE 17.473.940 10.246.372,90  66 5.418.325,71 

 ZAŠČITNA 

OBLEKA 
1.058.516 27.737.652,22  28 10.135.084,17 

 PREVLEKA ZA 

OBUTEV 
3.450 3.629,73  100 4.427,71 

 OČALA 801.000 4.526.131,83  50 2.270.593,22 

 POKRIVALO ZA 

GLAVO 
20.000 3.010,00  100 3.672,20 

 DEZINFEKCIJSKO 

SREDSTVO 
86.925 594.522,50  100 726.460,30 

 TERMOMETER 100 6.800,00  0 00,00 

 LARINGOSKOP 1 21.326,00  100 26.017,72 

 VIZIR 20.000 42.000,00  0 0,00 

Vir: pogodbe in naročilnice za nabavo zaščitne in medicinske opreme, ki jih je Zavod sklenil oziroma izdal od 14. 3. 2020 do 31. 5. 2020, dokazila o prevzemu dobavljene 

opreme, odredbe za plačilo in prejeta pojasnila Zavoda. 
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Priloga 3:  Tabela s podatki o pogodbah in naročilnicah za storitve, ki jih je Zavod sklenil oziroma 
izdal v povezavi s pogodbami za nabavo zaščitne in medicinske opreme, in plačilih 

Zap. 
št. 

Dobavitelj Št. pogodbe / 
naročilnice 

Datum 
pogodbe 

Storitev 
 

Pogodbena 
vrednost 

(EUR brez DDV) 

Plačano 
 

(EUR z DDV) 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (10) 

1. TRADE AIR d. o. o. 2020-158 25. 3. 2020 Prevoz z letalom 23.800 23.800 

2. TRADE AIR d. o. o. 2020-173 31. 3. 2020 Prevoz z letalom 179.000 23.694 

3. INTEREUROPA d.d. 2020-225 16. 4. 2020 Logistične storitve 91.409,95 95.523,72 

4. INTEREUROPA d. d. 2020-236 4. 5. 2020 Logistične storitve 282.000 282.000 

5. PS LOGISTIKA d.o.o. 2020-259 13. 5. 2020 Prevozi in carinjenje 865 1.055,30 

6. PS LOGISTIKA d.o.o. 2020-267 14. 5. 2020 Prevozi in carinjenje 240 292,80 

7. INTEREUROPA d. d. 2020-346 /1 Prevozne storitve 4.218,93 4.305,83 

8. IPP-PF Ljubljana 2020-233 29. 4. 2020 

Priprava strokovnega 

mnenja v zvezi s pogodbami 

za nabavo zaščitne opreme 

6.000 5.807,20 

9. ODI o.p.d.o.o. 2020-235 30. 4. 2020 

Nudenje pravne pomoči, 

pravnega svetovanja in 

odvetniških storitev 

zastopanja 

2.5002 53.875 

10. 

ODVETNIŠKA DRUŽBA 

KLEŠNIK&LOGAR, o.p., 

d.o.o. 

/ 31. 3. 2020 

Pravna podpora pri 

logističnih storitvah na 

Kitajskem 

1.224 1.493,28 

11. Bureau Veritas, d. o. o. 2018-384 19. 11. 2018 
Izvajanje kontrole blaga za 

obdobje 4 let 
779.730,803 43.818,464 

12. Fizična oseba 2020-157 25. 3. 2020 
Pomoč pri organizaciji 

letalskih prevozov 
2.034,42 2.034,42 

13. Fizična oseba 2020-56 25. 3. 2020 

Svetovanje in kordinacija pri 

nabavah zaščitne in 

medicinske opreme 

1.062,02 1.062,02 

 Skupaj    / 538.762,03 

Opombe:  1  Zavod podatka o tem ni predložil. 
 2  Znesek mesečnega pavšala, storitve pa so bile obračunane tudi po odvetniški tarifi. 

 3  Znesek plačanih storitev, povezanih s pregledom dobavljene zaščitne in medicinske opreme. 

 4  Celotna pogodbena vrednost za obdobje 4 let. 

Vir:  pogodbe in naročilnice, ki jih je Zavod sklenil v povezavi s pogodbami za nabavo zaščitne in medicinske opreme. 
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