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Pristojnosti KNOVS 

 
 
 
1. hovo sicer nujno delovanje 

1, torej kdo nadzira nadzornike. Vrsta afer v 

a, s tem povezano 
, ob sodelovanju nekaterih 

2, m -a3 ali afera »selektorjev« 
(iskalnih pojmov Bundesnachrichtendienstu (BND) v smislu delovanja za NSA 
itd.  
 
2. 
kavtel in nadzora4 kakor 
nadziranja (»strategic monitoring«).5 Glede na  tajnih ukrepov v smislu njihove 
invazivnosti, zlasti v pravico do zasebnosti (in tudi drugih pravic), in zaradi 

ela zakonitosti kakor tudi 
proporcionalnosti v z no in tudi d b.6 Tako 
je npr. v zvezi s takimi ukrepi in no »actio popularis«7 

hovega samega 
obstoja, brez da bi bili uporabljeni zoper to osebo)8 ter stroge pogoje glede nadzora.9 Pri te je 
dopustilo tudi zgolj parlamentarni nadzor, kar pa postavlja vpra anje obsega in kakovosti 
takega nadzora.10 
 

3. Slovenski  (ZPNOVS)11 
v  teva naslednje pristojnosti in naloge parlamentarnega 
nadzornega telesa:  

1  
2 El Masri v. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

39630/09 Resolucija 

2006/2027(INI)). 
3 https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-proces-debute-le-29-novembre-ecoutes-illegales-du-srel-jean-claude-
juncker-devrait-temoigner-59f0439456202b51b13c5ced. 
4 Glej npr.  
5 Glej E 58170/13, 62322/14, 24960/15, sodba z dne 
13. septembra 2018. 
6 Glej npr. Svet Evrope, National Sesurity and European Case-law, 2013 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_national_security_ENG.pdf). 
7  Glej podrobneje merila pri Roman Zakharov v. Rusija, 
47143/06, odst. 171. 
8 , Iordachi in drugi v. Moldavija  sodba z dne 10. februarja 2009, ali pa Association for 
European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bolgarija  
9 Roman Zakharov v. Rusija 47143/06, sodba z dne 4. decembra 2015. 
10 Klass 5029/71, sodba z dne 6. septembra 1978. 
11  
nasl.) 
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-  nadzira 
varnosti; 
-  
-  
- 

 
- 

naloge komisije.
 

12 ima komisija tudi naslednje pristojnosti in naloge: 
-         
-        nadzira odreditev in uporabo  
 
4. Vendar pa navedeno ne predstavlja omejitve nadz -to nima 
vpogleda v dokumentacijo v zvezi s postopki zaposlitve. Pri tem navedeno izhaja tako iz 
namena zakona kot tudi iz  
 
(a) Potrebna je ka (namenska) razlaga zadevnega zakona in, da se analizira 

e iz pripravljalnih gradiv zakona in sprememb izhaja, da je bil namen 
a parlamentarna kontrola kot edina oblika celovitega nadzora nad 

delom .13 Pri tem je v predlogu izrecno navedeno, da mora obstajati medsebojno 
zaupanje ter da 

tudi izrecno navaja, da je »obseg parlamentarnega nadzora... pri obv
kot pri varnostnih«.14 Glede na navedeno torej ne zadostuje parcialni pristop nadzora (npr. s 
strani 

 
12 

-varnostni agenciji  ZSOVA. 
13 Glej predlog zakona, 11. julij 2002: 
parlamentarnega nadzora je zato nujno neenotna in tudi pomanjkljiva, zato bi bilo treba ta nadzor celovito 

 

oblike 
. Zaradi tega 

 
Parlame
Pri tem je pomembno tudi medsebojno zaupanje med nadzornikom, to je parlamentarno komisijo in 

 
14 remembi zakona z dne 25.5.2007: 

iz

izhaja, da je temeljni cilj ureditev i

 



 

3 
 

namenjen.15 
neodvisnega telesa.16 Ne zadostuje torej kontrola po posameznih segmentih (varstvo podatkov, 

pekcija itd. neodvisno  
 
 

(b) Gre za nimi vejami oblasti len 
Ustave RS). T

atrjujejo v bistvu 
 be in predstavnikov vlade, torej tistih, 

ki predlagajo direktorja, in direktorja, ki odreja posamezne ukrepe/aktivnosti.17 Cel sistem 
parlamentarnega nadzora ukrepov s strani Sove 
podan (torej zaupanje v objektivnost in neodvisnost direktorja Sove). Nerealno je, da bo 

deno 
ni namenjen. Pri tem pa velja, da gre »za varstvo skupnosti pred 

obstajala relativna neodvisnost)« (Up-  Ustave 

-I-114/95: »

18 V kolikor agencija ne sodeluje s KNOVS, bi navedeno lahko predstavljalo itev take 
 

 
 
(c) Pri tem iz primerjalno-pravnih ureditev izhaja, da nekatere pristojnosti 
parlamentarnega/zunanjega nadzora niso nujno izrecno navedene, pa kljub temu 
izhajajo iz smisla takega nadzora . 
pristojnosti, torej pristojnosti, ki smiselno izhajajo iz temeljne naloge/pristojnosti, v povezavi 

rodnega 
ti,19 

Navedeno ponazarja, da se tudi 
ZPNOVS ne sme razlagati s strogo jezikovno razlago, 

 
15 Glej 43/07  40/14). 
16 Report on the democratic oversight of security services, 2007, str. 34. 
17 Glej npr. navedbe na spletni stran pozareport.si. Pri tem se novinarji, ki zadevno navajajo, tudi zavestno 
izpostavljajo tako civilnim pravnim sredstvom kot tudi kazenskopravnemu pregonu, npr. glede kaznivih dejanj 

 
18  
19 Npr. Svet Evrope, Commissioner for Huma Rights, Democratic and effective oversight of national security 
services, 2015, str. 9-10: -operation between security services (and the 
impact that such co-operation can have on human rights), it is essential that overseers are able to scrutinise 
information about such co-operation, including information that has been received from or sent to foreign bodies. 

ubject to the principle of originator control 
. Glej tudi str. 12. 
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Nadzor me lenu ni eksplicitno naveden20 ne dvomi, da 
je 

Evrope. 
 
(d) Preverb  je potrebna tudi 
z vidika ne kontrole kadrovanja (in tudi s tem povezanih financ), tako v strokovnem 
kot v 
skupin. nja ki doktrini.21 Navedeno 
je pomembno, da se dejansko zaposlujejo strokovnjaki, ki razumejo pomen ustavne 
demokracije, kakor tudi z vidika evanja, da bi ni elementi 

bo. Zgolj varnostna preverba s strani same 

To  z nedavno totalitarno preteklostjo ali problemi z 
ne 

na stranska vrata (s kadrovanjem) prevzele oblast. 
 
(e) 

, velja dostopnosti in 
predvidljivosti (kvaliteta zakona) ter prepovedi arbitrarnosti.22 
naslednje kriterije: narava kaznivih dejanj, kategorija prizadetih oseb, trajanje, postopek 
pregleda, uporabe in hrambe zadevnih podatkov, varnost komunikacijskih kanalov, postopek 

Ob tem pa mora biti  
v smislu narave, obsega in trajanja ukrepa
nadzora in pravnih sredstev.23  
direktor. V kolikor je podan sum v samo vodstvo, ki ukrepe odreja (v smislu objektivnosti, 
neodvisnos bitrarnost), kakor 

postopek zaposlovanja kot tak, ampak za 
 sorazmernosti celotnega sistema 

. 
 
(f) 
obvestil in pobud posameznikov in 

o nepravilnosti in sumih korupcije (tudi z vpogledom v dokumente) v Sovi ter je komisija 
tako tudi delovala. V m
zaposlitve z na za zasebne, prijateljske in druge motive. Navedeno, v 

 
20  
21 Glej npr. J. Singer, Praxiskommentar zum Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit des Bundes, Springer, 2016. Tako navaja (str. 35): 
Personalwesen sein. Da Sinn der Kontrolle nicht nur die Verhinderung des Missbrauchs der anvertrauten Macht 
sei, sondern zugleich auch dazu bestimmt sei, den Nachrichtendiensten jenes Vertrauen zu verschaffen, ohne das 
keine Institution des demokratischen Staates bestehen und auf Dauer sachlich qualifizierten und 
verfassungstreuen Nachwuchs für ihr Personal finden könne, bedürfe es einer Personalpolitik, die alle im 
demokratischen Spektrum relevanten Gruppierungen so beteiligt, dass die Nachrichtendienste innenpolitisch 

 Predmet nadzora je in mora biti tudi kadrovska politika, ker namen nadzora ni samo 

-

 
22 Rotaru v. Romunija maja 2000. 
23 Roman Zakharov v. Rusija 47143/06, sodba z dne 4. decembra 2015. 
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r. 
-1 - - nevestno delo v 

-ji) in posamezniki, ki jih podaja(-jo), izpostavljajo 
kazenski in civilni odgovornosti. A kljub temu posamezni mediji pri njih vztrajajo.  
 
(g) v danem primeru ne gre za 
preverbo postopka zaposlovanja v javnem sektorju 
potrebo po p parlamentarni kontroli delovanja Sove in njenega vodstva. Navedeno 

 
 
(h) lani KNOVS so zavezani k varovanja tajnosti podatkov in morebi
lahko ima tako -1, izdaja tajnih 
podatkov  daje 
pravno  in komu meni (v smislu 
parlamentarnega komisije), da lahko poda tajne podatke. 

nasproti parlamentarni komisiji 
 

 
 
SKLEP 
 
Glede na zgoraj 
dokumentov glede zaposlitve in izvedenih kadrovskih postopkov v smislu pristojnosti in 
nalog KNOVS. 
 
 
 
 

 
13.10.2019 
 
 

kateri je avtor zaposlen. 


