
 

 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV 
(prvopodpisani Danijel Krivec) 
 
 
Ljubljana, 5. 5. 2020 
 
 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
g. Igor Zorčič, predsednik 
 
 
Zadeva: ZAHTEVA ZA ODREDITEV PARLAMENTARNE PREISKAVE 
 
 
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/2013, 47/2013, 75/16), 1. člena Zakona o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 - KZ) in 1. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) skupina 
poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije zahteva, da Državni 
zbor Republike Slovenije 
 

ODREDI 
 
parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah 
zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje 
okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih 
funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) 
za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020. 
 
Tako, da se:  
 
1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in 

odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za 
stanje, gospodarnost in pravočasnost nabav in naročil osebne zaščitne in 
kritične medicinske opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo 
epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020; 
 

2. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in 
odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za 
ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupravičeno opuščeni v času pred 
razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020, zlasti v primerjavi z 
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ukrepi drugih držav EU nasploh in posebej tistih, ki so sosede žariščne 
evropske države Italije; 

 
3. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in 

odgovornost nosilcev javnih funkcij o stanju v ustanovah, ki so zadolžene 
za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za 
zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času 
pred razglasitvijo epidemije COVID-19; 

 
4. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in 

odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki so zadolžene za 
proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za 
zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v 
času pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z vidika njihovega 
praktičnega ukrepanja, v primerjavi z ukrepi drugih držav EU;  

 
5. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in 

odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z nabavami zaščitne opreme na 
območju Republike Slovenije za nabave zaščitne in kritične medicinske 
opreme, ki je bila nabavljena za potrebe učinkovitega zoperstavljanja 
okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 
3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
 
 

I. Namen parlamentarne preiskave 
 
1. Na Kitajskem je konec leta 2019 izbruhnila epidemija virusa COVID-19. 

Epidemija se je iz Kitajske širila po celem svetu in zajela tudi evropske 
države. Tako so bili prvi primeru okužbe ugotovljeni v Franciji dne 24. 1. 
2020,  Nemčiji 27. 1. 2020,  Avstriji 25. 2. 2020, Hrvaški dne 25. 2. 2020,  
Estoniji 27. 2. 2020, Litvi 28. 2. 2020, Latviji 3. 2. 2020, Madžarski 4. 3. 
2020, Poljski 4. 3. 2020 in v Sloveniji 4. 3. 2020. Države EU so se na 
epidemijo različno odzvale, vendar je večina držav takoj izvedla najnujnejše 
ukrepe za preprečitev širjenja te bolezni, predvsem z ukrepi ozaveščanja 
državljanov o nujnih samozaščitnih ukrepih za preprečitev širjenja virusa, 
vzpostavitvijo kontrole potnikov pri čezmejnem prometu, zdravstveno 
kontrolo potnikov, ki so prihajali iz Italije in iz drugih držav, kjer so se pojavila 
žarišča epidemije ter z zaprtjem šol, vrtcev in prepovedjo prireditev. 

 
2. Glede na hitro širjenje epidemije so se države članice EU (in tudi druge 

države po svetu) angažirale pri nabavi zaščitne opreme, potrebne pri 
spopadanju z epidemijo. Predvsem zaradi splošno znanih izkušenj iz 
Wuhana na Kitajskem in Italije, kjer je bil epicenter epidemije, je bilo nujno 
potrebno zagotoviti zaščitna sredstva za bolnišnično in zdravstveno osebje, 
ki oskrbuje bolnike. Zaradi pomanjkanja ustreznih zaščitnih sredstev se je 
namreč tako na Kitajskem kot v Italiji okužilo, zbolelo in umrlo tudi veliko 
število zdravniškega in bolnišničnega osebja.  

 
 
3. Izredno stanje oziroma epidemijo so nekatere države članice EU razglasile 

na sledeče datume: 
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● Italija razglasi izredne razmere 31. 1. 2020. 
● Litva je razglasila epidemijo 26. 2. 2020. 
● Avstrija je izdala uredbo o izvajanju Zakona o epidemiji 29. 2. 2020. 
● Madžarska je razglasila izredne razmere 11. 3. 2020. 
● Hrvaška je razglasila nevarnost pred epidemijo 5. 3. 2020, epidemijo pa 11. 

3. 2020.  
● Estonija je razglasila epidemijo 12. 3. 2020. 
● Slovenija je razglasila epidemijo 12. 3. 2020. 

 
4. Ob tem velja dodati, da so bili že 20. 2. 2020 izpolnjeni pogoji, da bi 

institucije EU in države članice (tudi Slovenija), ki tako želijo, sodelovale v 
postopku skupnega javnega naročanja zdravstvenih protiukrepov, ki ga od 
leta 2013 omogoča 5. člen Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. 10. 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za 
zdravje ter da bi Vlada Republike Slovenije (takrat) osebno zaščitno opremo 
določila kot blago osnovne preskrbe. Nekdanja Vlada RS se na omenjeno 
ni pravočasno in ustrezno odzvala. 

 
5. Svet Evropske Unije je dne 20. 2. 2020 odločno pozval države članice, naj 

sprejmejo potrebne in ustrezne ukrepe, da bi zagotovile varovanje javnega 
zdravja, zlasti, da bo bolnišnično osebje, ki oskrbuje bolnike, imelo ustrezno 
zaščito. 

 
6. Po pozivih Zdravniške zbornice Slovenije in zdravstvenih ustanov je 

nekdanja Vlada RS dne 27. 2. 2020 zgolj odločila, da se uporabi zaščitna 
oprema iz blagovnih rezerv in sicer 48.000 zaščitnih mask, 5000 
kombinezonov, 500.000 rokavic in praške za razkuževanje, vendar brez, da 
bi odločila, da se ta oprema nadomesti in predvsem bistveno dopolni z 
ustreznimi količinami nove.  

 
7. Nekdanja Vlada RS je dne 27. 2. 2020 sprejela sklep, da se iz blagovnih 

rezerv sprostijo razpoložljiva (zadostna največ za nekaj dni) zaščitna 
sredstva. Vlada je Zavodu RS za blagovne rezerve (ZRSBR) naložila, da 
izdana sredstva nadomesti do 31. 12. 2020. 

 
8. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dne 3. 3. 2020 sporočila, da 

so se od začetka izbruha COVID-19 cene zaščitne opreme povečale tudi za 
šestkrat in da dobava lahko traja več mesecev. Opozorili so tudi na 
manipulacije na trgu in da se zaloge pogosto prodajo cenovno najboljšim 
ponudnikom. 

 
9. Nekdanja Vlada RS je šele dne 11. 3. 2020 Ministrstvu za zdravje naložila, 

da v skladu s 46. členom Zakona o javnem naročanju pridobi nujno potrebno 
zaščitno opremo.  

 
10. V vseh slovenskih bolnišnicah je bilo po podatkih, ki jih je nekdanji minister 

za zdravstvo dne 12. 3. 2020 poslal mandatarju za sestavo nove vlade, na 
razpolago 26 postelj za intenzivno nego, ki bi jih bilo mogoče z dodatnimi 
ukrepi maksimalno povečati na 60.  

11. Nekdanji minister za zdravje je na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih zaradi povečane nevarnosti širjenja COVID-19 podpisal odredbo o 
razglasitvi epidemije. Odredba je začela veljati dne 12. 3. 2020 ob 18. uri. 
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Slovenija, čeprav neposredna soseda glavnega evropskega žarišča v 
severni Italiji, je epidemijo razglasila šele dan za tem, ko je WHO razglasila 
pandemijo. 

 
12. Sedanja Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, 

zaščitne in druge zdravstvene opreme (Uradni list št. 23/20; Uredba), ki je 
začela veljati dne 14. 3. 2020 ob 8. uri za čas treh mesecev. Uredba je 
najvišje maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene 
opreme, veljavne na trgu 14. 3. 2020, določila kot najvišje cene. Prav tako 
je 14. 3. 2020 s sklepom določila Zavod RS za blagovne rezerve za 
centralno nabavo zaščitne opreme za celotno Slovenijo. 

 
13. Sedanja Vlada RS je dne 17. 3. 2020 na podlagi analize stanja na trgu 

osebne zaščitne opreme ugotovila, da si v RS, ki še ni vzpostavila 
samooskrbe na tem področju, ne bomo mogli zagotoviti zadostnih količin 
opreme. Strmo naraščajoče cene zaščitne opreme, podaljševanje rokov 
dobav in zamejene maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge 
zdravstvene opreme niso omogočale pridobitve zadostnih zalog osebne 
zaščitne opreme, zato je vlada dopolnila Uredbo o določitvi najvišjih cen 
varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme z določbo, da najvišje 
cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme ne veljajo za 
opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe državnih 
blagovnih rezerv Zavod RS za blagovne rezerve. 

 
14. Tako naj bo parlamentarna preiskava usmerjena na: ugotavljanje morebitne 

politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih 
funkcij na območju RS za stanje zalog in zaščitne opreme, ki je potrebna za 
primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred 
razglasitvijo epidemije, dne 12. 3. 2020, na ugotavljanje morebitne politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v 
ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje 
ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, 
ter njihovih ukrepih v času, pred razglasitvijo epidemije, ter na naročanje in 
nabavo vseh vrst zaščitne opreme od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
 
Namen te parlamentarne preiskave je torej: 
 
1. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 

in odgovornost nosilcev javnih funkcij  na območju RS za stanje zalog 
zaščitne opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja 
okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 
dne, 12. 3. 2020. 

 
2. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 

in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju RS za ukrepe, ki so bili 
sprejeti v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020, 
zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU. 

3. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 
in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki so zadolžene za 
proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za 
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zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v 
času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19. 
 

4. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 
in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki so zadolžene za 
proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za 
zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v 
času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z vidika njihovega 
praktičnega ukrepanja, zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU.  

 
5. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 

in odgovornost nosilcev javnih funkcij  v zvezi z nabavami zaščitne opreme 
na območju RS za nabave zaščitne opreme, ki je bila nabavljena za 
potrebe učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po 
razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
6. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij 

in odgovornost nosilcev javnih funkcij  v zvezi z ukrepi na območju RS za 
ukrepe, ki so bili sprejeti za potrebe učinkovitega zoperstavljanja okužbam 
z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 
do 30. 4. 2020. 

 
 

 
II. Parlamentarna preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem 

interesu: 
 
Življenje in zdravje ljudi je zagotovo prvovrstna javna prioriteta. Predmet te 
preiskave pa je, da se ugotovi kakšne so bile zaloge, kakšni s bili ukrepi in kakšne 
so bila naročila osebne zaščitne opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, ob razglasitvi epidemije 
COVID-19 ter njenih nabavah.  
 
1. V javnem interesu je, da se ugotovi stanje zalog zaščitne opreme, ki je 

potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi 
boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020. 

 
2. V javnem interesu je, da se ugotovi ustreznost ukrepov, so bili sprejeti v 

času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020, zlasti v 
primerjavi z ukrepi drugih držav EU. 

 
3. V javnem interesu je, da se ugotovi kakšno je bilo stanje v ustanovah, ki 

so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so 
potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih 
ukrepih v času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19. 

 
4. V javnem interesu je, da se ugotovi kako so ukrepale ustanove zadolžene 

za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za 
zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v 
času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z vidika njihovega 
praktičnega ukrepanja, zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU. 
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5. V javnem interesu je, da se ugotovi dejansko stanje v zvezi z nabavami 
zaščitne opreme na območju RS, ki je bila nabavljena za potrebe 
učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po 
razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
6. V javnem interesu je, da se ugotovi ustreznost ukrepov, ki so jih  sprejeli 

javni funkcionarji na območju RS, ki so bili sprejeti za potrebe učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije 
COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
 

III. Obseg preiskave: 
 
1. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij za 

zaloge zaščitne opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo 
epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020. 

 
2. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij za 

ukrepe, ki so bili sprejeti v času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 
dne, 13. 3. 2020, zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU. 

 
3. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij v 

ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje 
ukrepov potrebnih za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter 
njihovih ukrepih v času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19. 

 
4. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij v 

ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje 
ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, 
ter njihovih ukrepih v času, pred razglasitvijo epidemije COVID-19, 
zlasti z vidika njihovega praktičnega ukrepanja, zlasti v primerjavi z ukrepi 
drugih držav EU.  

 
5. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij  v zvezi 

z nabavami zaščitne opreme na območju RS za nabave zaščitne opreme, 
ki je bila nabavljena za potrebe učinkovitega zoperstavljanja okužbam z 
nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 
30. 4. 2020. 

 
6. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev javnih funkcij   v 

zvezi z ukrepi na območju RS, ki so bili sprejeti za potrebe učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije 
COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

 
 
 
 
 
IV. Sodelovanje pri obravnavi zahteve v Državnem zboru: 
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Na podlagi šestega odstavka 2. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi bo 
pri obravnavi zahteve v imenu skupine poslank in poslancev v Državnem zboru 
sodelovala poslanka Alenka Jeraj.  
 
 
V. Predlogi dokazov: 
 
Kot izhodišče predlagamo, da se opravi vpogled v naslednjo dokumentacijo: 
 
- Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno 

besedilo in 83/12);  
- 16.d točka Sklepov Sveta Evropske Unije (EU) o Covid-19 št. 

ST/6038/2020/INIT (UL C 57, 20.2.2020, str. 4–7);  
- 15.a(6) točka Sklepov Sveta Evropske Unije (EU) o Covid-19 št. 

ST/6038/2020/INIT (UL C 57, 20.2.2020, str. 4–7);  
- WHO, Sporočilo za javnost: Pomanjkanje osebne zaščitne opreme ogroža 

zdravstvene delavce, Geneva, 3. marec 2020, dosegljivo na 
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-
protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide;  

- Državni načrt za epidemijo (gripe) iz leta 2006;  
- Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 

nalezljive bolezni pri ljudeh iz leta 2016;  
- Rezultate evalvacije oziroma »stresnega testa«  Državnega načrta iz leta 

2018;  
- Letno poročilo Zavoda za blagovne rezerve iz leta 2018, str. 20;  
- Vlada RS, Sporočilo za javnost: https://www.gov.si/novice/2020-02-13-

slovenija-solidarna-z-ljudsko-republiko-kitajsko-v-boju-za-zajezitev-
koronavirusa-z-donacijo-zascitnih-mask-in-financnim-prispevkom-svetovni-
zdravstveni-organizaciji/;  

- WHO, Sporočilo za javnost: Pomanjkanje osebne zaščitne opreme ogroža 
zdravstvene delavce, Geneva, 3. marec 2020, dosegljivo na 
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-
protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide;  

- Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in 
druge zdravstvene opreme (Uradni list št. 17/20);  

- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_476;  
- Evropska komisija, javno zdravje, sporočilo za javnost na strani 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-
response/public-health_en;  

- Poročila Vlade RS ter posameznih ministrstev za obdobje 1.2.2020 do 
30.4.2020 na temo Covid19;  

- Interpelacija poslanskih skupin SD, LMŠ, SAB in Levica zoper ministra za 
gospodarstvo Zdravka Počivalška;  

- Preglednica ravnanj Slovenije ter drugih držav po časovnici od izbruha 
epidemije na Kitajskem. 

 
 
 
 
 
VI. Obrazložitev: 
 

https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.gov.si/novice/2020-02-13-slovenija-solidarna-z-ljudsko-republiko-kitajsko-v-boju-za-zajezitev-koronavirusa-z-donacijo-zascitnih-mask-in-financnim-prispevkom-svetovni-zdravstveni-organizaciji/
https://www.gov.si/novice/2020-02-13-slovenija-solidarna-z-ljudsko-republiko-kitajsko-v-boju-za-zajezitev-koronavirusa-z-donacijo-zascitnih-mask-in-financnim-prispevkom-svetovni-zdravstveni-organizaciji/
https://www.gov.si/novice/2020-02-13-slovenija-solidarna-z-ljudsko-republiko-kitajsko-v-boju-za-zajezitev-koronavirusa-z-donacijo-zascitnih-mask-in-financnim-prispevkom-svetovni-zdravstveni-organizaciji/
https://www.gov.si/novice/2020-02-13-slovenija-solidarna-z-ljudsko-republiko-kitajsko-v-boju-za-zajezitev-koronavirusa-z-donacijo-zascitnih-mask-in-financnim-prispevkom-svetovni-zdravstveni-organizaciji/
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_476
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_en
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Decembra 2019 je v Kitajskem mestu Wuhan izbruhnila epidemija virusa COVID-
19. Epidemija se je iz Kitajske širila po celem svetu in zajela tudi evropske države. 
Glede na hitro širjenje epidemije so se države članice EU (in tudi druge države 
po svetu) angažirale pri nabavi zaščitne opreme, potrebne pri spopadanju z 
epidemijo. Predvsem zaradi splošno znanih izkušenj iz Wuhana in Italije, kjer je 
bil epicenter epidemije, je bilo nujno potrebno zagotoviti zaščitna sredstva za 
bolnišnično in zdravstveno osebje, ki oskrbuje bolnike. Zaradi pomanjkanja 
ustreznih zaščitnih sredstev se je namreč tako na Kitajskem kot v Italiji okužilo, 
zbolelo in umrlo veliko število zdravniškega in bolnišničnega osebja.  
Slovenija je mejna država z Italijo, kjer je bil največji epicenter COVID-19 v 
Evropi. V Italiji so že dne, 22. 2. 2020, odredili izolacijo desetih mest zaradi 
epidemije. Epidemija se je v Italiji zelo hitro širila in zahtevala ogromno število 
smrtnih žrtev, kar je bilo glede na poročanje v medijih splošno znano. Kljub temu, 
da mejimo z Italijo, da Slovenci v času šolskih počitnic množično odhajamo na 
smučanje v Italijo in da je tako obstajala velika nevarnost širjenja virusa iz Italije, 
prejšnja vlada ni pravočasno sprejela ustreznih ukrepov za omejitev  prenosa in 
razširitve virusa COVID-19 (kot je to storila v tistem času že večina sosednjih 
držav), kar bi bila vlada glede na določila 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(v nadaljevanju ZNB) dolžna storiti.  
Da je prenos virusa Slovenijo iz Italije brez sprejema ustreznih ukrepov zgolj 
vprašanje časa, je bilo vladi znano najkasneje dne, 4. 3 .2020, ko je bil v Sloveniji 
potrjen prvi primer okužbe s COVID-19 in sicer je bila okužena oseba, ki je po 
javno dostopnih podatkih pripotovala preko Italije v Slovenijo in se je zaradi suma 
okužbe sama zglasila v UKC Ljubljana.   
Okužbo so tako potrdili pri zdravniku, zaposlenemu v Zdravstvenem domu 
Metlika, ki se je glede na javno znane podatke okužil v Italiji. Po prihodu iz Italije 
je opravljal svojo delo in pri tem ni uporabljal zaščitne opreme. Posledica je bila 
okužba v Domu starejših občanov (DSO) Metlika, kjer so že dne, 6. 3. 2020, 
potrdili okužbe oskrbovancev in osebja. Dom starejših občanov Metlika je tako 
postal prvo žarišč okužbe s COVID-19 v Sloveniji. V istem obdobju  je bila 
potrjena okužba s COVID-19 pri zaposlenem v UKC Maribor, ki se je vrnil iz 
dopusta – smučanja v Italiji. Enako je v službo v bolnišnico v Šempetru prišel 
okužen zdravnik iz dopusta v Italiji prve dni marca in bil v stiku z osebjem v 
bolnišnici. Podobno se je zgodilo v UKC Ljubljana, kjer je prav tako zaposlena 
UKC Ljubljana prišla na delo po vrnitvi iz tujine in okužbo verjetno prenesla na 
nekatere ostale zaposlene.  
Pomanjkanje zaščitne opreme in opustitev sprejema ustreznih ukrepov za 
zajezitev prenosa COVID-19 iz Italije je imelo za posledico, da je do prvih okužb 
in s tem tudi do najhujših posledic prišlo prav v zdravstvenih ustanovah in 
domovih starejših občanov.  
Razmere, v katerih se je RS znašla zaradi pojava COVID-19, ne moremo 
primerjati z nobenimi drugimi v naši zgodovini. Krizne razmere so bile in so za 
našo državo velik izziv, ki smo ga z ustreznimi ukrepi aktualne Vlade RS tudi 
učinkovito obvladali.  
V mnogih vidikih obvladovanja kriznih razmer smo delili usodo številnih, tudi 
neprimerno večjih držav. Še posebej to velja za področje nabav zaščitne opreme 
za potrebe zdravstva, gospodarstva in splošne populacije.  
Zlom trga zaščitne opreme, nepredvidljive logistične povezave in povsem 
neučinkovito delovanje EU, so se odrazili v trenutno povsem zaustavljeni dobavi 
zaščitne opreme in v komaj obvladljivih nakupnih procesih.  
Z velikimi napori in požrtvovalnim delom ljudi, ki so bili vpeti v nabave zaščitne 
opreme, donacijami in hitrim odzivom številnih domačih proizvajalcev, nam je 
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kljub skoraj popolnoma praznim skladiščem na dan razglasitve epidemije dne, 
12. 3. 2020, uspelo zagotoviti vso potrebno opremo in s tem omogočiti nemoteno 
delovanje vseh v epidemiji najbolj izpostavljenih ustanov in služb.  
Konec aprila 2020, pa je zlasti v medijih prišlo do številnih obtožb, ki so se in se 
še nanašajo na domnevne nepravilnosti in zlorabe v zvezi z nabavami zaščitne 
opreme. Vlada RS je že napovedala obsežno posebno poročilo, ki se bo 
nanašalo na omenjeno problematiko, v obravnavo, ga namerava poslati 
Državnemu zboru, v proučitev in pristojno ukrepanje pa tudi  pristojnim 
institucijam, kot so policija, državno tožilstvo, Računsko sodišče in druge. Ne 
glede na to, pa ocenjujemo, da je nujno potrebna tudi samostojna parlamentarna 
preiskovalna komisija, ki naj v okviru svoje pristojnosti ugotovi morebitno politično 
in vse druge oblike odgovornosti nosilcev javnih funkcij.  
 
 
VII. Skrajšano ime parlamentarne preiskave: 

 
Predmetna parlamentarna preiskava ima skrajšano ime: Parlamentarna 
preiskovalna komisija o stanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne 
opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja 
bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020. 
 
 
Priloga: 
- podpisi poslank in poslancev:  

Danijel Krivec  
Anja Bah Žibert 
Nada Brinovšek 
Boris Doblekar 
Franc Breznik  
Jure Ferjan 
mag. Karmen Furman 
mag. Branko Grims 
Eva Irgl 
Lidija Ivanuša  
Alenka Jeraj 
mag. Dejan Kaloh 
Franci Kepa 
Jožef Lenart 
Suzana Lep Šimenko  
Tomaž Lisec 
Leon Merjasec  
Janez Moškrič 
Bojan Podkrajšek 
mag. Marko Pogačnik  
Marijan Pojbič 
Franc Rosec 
Mojca Škrinjar 
Jože Tanko 
mag. Elena Zavadlav Ušaj  
Ljubo Žnidar 
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Janja Sluga  
Monika Gregorčič  
Gregor Perič  
mag. Branislav Rajić  
Mateja Udovč 
Mag. Dušan Verbič 
Igor Zorčič  
Gregor Židan  
Mojca Žnidarič  
 
Jožef Horvat 
Aleksander Reberšek 
Iva Dimic 
Blaž Pavlin 
Tadeja Šuštar 
Mihael Prevc 
Andrej Černigoj 
 
Franc Jurša 
Ivan Hršak 
Jurij Lep 
Branko Simonovič 
 

 
 


