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Uvodoma naj poudarim, da se strinjam z zavrţenjem zahteve za oceno ustavnosti 
prvega, drugega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-
varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - ur. p. b. – v nadaljevanju ZSOVA), ki jo je 
vloţila Informacijska pooblaščenka. Zato sem glasoval za izrek sklepa. Vendar ne 
soglašam z razlogi, s katerimi je utemeljena odločitev.  
 
Menim namreč, da se Ustavno sodišče ne bi smelo izogniti odločitvi o tem, ali je 
predlagateljica sploh pristojna za izvajanje nadzora v obveščevalnih in varnostnih 
sluţbah glede na to, da poseben zakon (Zakon o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih sluţb (Uradni list RS, št. 93/07 – v nadaljevanju ZPNOVS) 
kot lex specialis določa parlamentarni nadzor nad delovanjem teh specifičnih in izjemno 
občutljivih dejavnosti. Sprejeta odločitev Ustavnega sodišča v točki 10 obrazloţitve sicer 
omenja, da se sodišču ni bilo treba opredeliti do tega, ker je zahtevo zavrglo iz drugega 
razloga – ker predlagateljica ni izkazala, da se je vprašanje ustavnosti izpodbijanih 
zakonskih določb pojavilo v zvezi s postopkom, ki ga je vodila. 
  
Sam pa menim, da se Ustavno sodišče odločitvi o tem ne bi smelo izogniti, še posebej 
ne po tem, ko je s sklepom št. U-I-237/07 z dne 12. 6. 2008 odločilo, da lahko 
predlagateljica na podlagi šeste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) z zahtevo izpodbija 
tisti predpis, ki bi ga morala uporabiti v konkretni zadevi, za katero je pristojna voditi 
postopek. Menim, da predlagateljica za nadzor nad delom Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije (v nadaljevanju SOVA) ni pristojna. K takemu zaključku me vodi 
vsebinska analiza predpisov, ki urejajo parlamentarni nadzor nad SOVO, ki ga na 
temelju ZPNOVS izvaja Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih sluţb, in 
predpisov, ki urejajo nadzor, ki ga izvaja Pooblaščenka na temelju Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZVOP-1) in 
drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  
 
 
Prepričan sem namreč, da parlamentarni nadzor izključuje nadzor pooblaščenke in to 
utemeljujem z naslednjim:  
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1. Predlagateljica je samostojen in neodvisen drţavni organ, ki je pristojen med drugim 
za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali 
obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije 
(druga alineja prvega odstavka in tretja alineja tretjega odstavka 2. člena Zakona o 
Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 – v nadaljevanju ZInfP). Pri 
predlagateljici so zaposleni drţavni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov, ki imajo 
poloţaj, pravice in obveznosti inšpektorjev po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni 
list RS, št. 43/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZIN) – tretji odstavek 8. člena ZInfP. Poloţaj 
in pooblastila drţavnih nadzornikov so urejeni v ZVOP-1, ki v 50. členu določa, da 
nadzorniki opravljajo inšpekcijski nadzor po določbah ZIN, kolikor ZVOP-1 ne določa 
drugače. Posebna pravila za opravljanje inšpekcijskega nadzora in izrekanje 
inšpekcijskih ukrepov so vsebovana zlasti v 53. in 54. členu ZVOP-1, subsidiarno pa so 
za določitev obsega in narave preiskovalnih pooblastil ter mogočih ukrepov drţavnih 
nadzornikov pravno pomembni predvsem členi 19-23 in 32-36 ZIN. Splošno pristojnost 
za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov dajeta predlagateljici druga 
alineja prvega odstavka in tretja alineja tretjega odstavka 2. člena ZInfP. Pri tem je treba 
upoštevati, da pojem obdelave osebnih podatkov po 3. točki 6. člena ZVOP-1 vsebuje 
tudi njihovo "zbiranje" in "pridobivanje".

1
 Pooblastila predlagateljice oziroma pri njej 

zaposlenih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov so torej urejena v ZVOP-1, 
oziroma v ZInfP, pristojnost predlagateljice za uvedbo inšpekcijskih postopkov nadzora 
nad obdelavo in varstvom osebnih podatkov pa je urejena v ZInfP. Predlagateljica je v 
SOVI uvedla inšpekcijski postopek zaradi suma kršitve 8., 9., 24. in 25. člena ZVOP-1. 
Navedeno so splošna pooblastila in pristojnosti brez kakršnih koli specifičnosti ali 
omejitev glede izvajanja nadzora v obveščevalno varnostnih sluţbah.  
 
2. Pristojnosti in delovanje SOVE ureja ZSOVA, katerega določbe so podlaga tudi za 
obdelavo osebnih podatkov,

2
 če jih SOVA obdeluje v okviru izvrševanja svojih 

pristojnosti. Nadzor nad delovanjem SOVE kot obveščevalno varnostno sluţbe je urejen 
s posebnim zakonom, in sicer je to ZPNOVS. Ta na specifičen način ureja vsebino in 
obseg parlamentarnega nadzora obveščevalno-varnostnih in varnostnih sluţb, sestavo, 
pristojnosti, naloge in način dela delovnega telesa Drţavnega zbora, pristojnega za 
nadzor, ter njegova razmerja do Drţavnega zbora, Vlade in ministrstev, drugih drţavnih 
organov, obveščevalno-varnostnih in varnostnih sluţb, organizacij in posameznikov (1. 
člen ZPNOVS). Parlamentarni nadzor izvaja Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih sluţb (v nadaljevanju Komisija), ki jo ustanovi Drţavni zbor (prvi odstavek 9. 
člena ZPNOVS). V tretjem odstavku 33. člena Poslovnika drţavnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02 in nasl.) je določeno, da vodilne funkcije in večina članov v Komisiji 
pripadajo poslancem opozicijskih poslanskih skupin.

3
 Nadzor Komisije nad SOVO kot 

                                            
1
 Ker zakon ne določa izčrpno dejanj, ki pomenijo obdelovanje osebnih podatkov, pač pa z uporabo 

besede "zlasti" le primeroma našteva moţne oblike obdelovanja, tudi kakršnokoli drugo ravnanje z 
osebnimi podatki (razen izrecno naštetih) pomeni njihovo obdelovanje (glej pri J. Bogataj in N. Pirc Musar, 
Komentar 6. člena v: N. Pirc Musar, (ur. in red.), Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem, GV 
Zaloţba, Ljubljana 2006, str. 59.  
2
 Spremljanje mednarodnih sistemov zvez po prvih treh odstavkih 21. člena ZSOVA je namenjeno 

spremljanju elektronskega komuniciranja. Nedvomno prihaja pri izvrševanju ukrepa do prestrezanja, 
poslušanja oziroma vpogledovanja in shranjevanja (tudi) sporočil, ki vsebujejo osebne podatke različnih 
oseb. Ta ravnanja, s katerimi se zbirajo in pridobivajo osebni podatki, ustrezajo pojmu obdelave osebnih 
podatkov. 
3
 Drţavni zbor je na predlog Komisije sprejel Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih 

sluţb (Uradni list RS, št. 79/04 – v nadaljevanju PoKNOVS), ki podrobneje ureja delovanje Komisije.  



 3 

obveščevalno varnostno sluţbo obsega njeno celotno nadzorovano dejavnost (z 
zakonom določeno delovanje SOVE, tj. delovanje na temelju določil ZSOVA) in 
nadzorovane ukrepe, med katere sodi tudi spremljanje mednarodnih sistemov zvez (prvi 
odstavek 5. člena v zvezi s 4. in 5.a) točko 4. člena ZPNOVS). Zakonodajalec je Komisiji 
izrecno podelil nalogo oceniti, ali so nadzorovana dejavnost in nadzorovani ukrepi v 
okviru Ustave in zakona (6. člen ZPNOVS). Komisija nadzira tako odreditev kot uporabo 
spremljanja mednarodnih sistemov zvez, pri nadzorovanih ukrepih, odrejenih s sodno 
odločbo, pa le njihovo uporabo (drugi odstavek 13. člena ZPNOVS). Prvi odstavek 13. 
člena ZPNOVS utemeljuje tudi vlogo Komisije pri nadzoru dejavnosti obveščevalnih 
sluţb, saj njena nadzorna pooblastila obsegajo tako preverjanje skladnosti s politiko 
nacionalne varnosti kakor tudi podrobnejšo obravnavo letnega programa dela, poročil o 
delu in finančnem poslovanju ter aktov o financiranju SOVE. Komisija zagotavlja 
demokratično razpravo o delu obveščevalnih sluţb tako, da Drţavnemu zboru enkrat 
letno poroča o svojem delu in o splošnih ugotovitvah nadzora ter mu predlaga sprejem 
ustreznih stališč in sklepov (34. člen ZPNOVS). Komisija tako v celoti nadzoruje 
izvrševanje pristojnosti, ki jih ima SOVA, pri čemer to vključuje tudi nadzorovanje 
izvajanja ukrepov, ki jih na podlagi 24. in 24.a člena ZSOVA dovoli predsednik 
Vrhovnega sodišča. Ta nadzor Komisije zajema torej tako zakonitost kot ustavnost 
njenega delovanja. Komisija mora v okviru nadzora ustavnosti delovanja SOVE 
zagotoviti tudi nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih 
določa Ustava. V tem okviru torej tudi spoštovanje 38. člena Ustave, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.  
 
3. Na eni strani ima tako predlagateljica na podlagi ZInfP splošno pristojnost za nadzor 
nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov tako rekoč kjerkoli, na drugi strani pa ima 
Komisija posebno in specifično opredeljeno pristojnost za nadzor nad ustavnostjo in 
zakonitostjo dela SOVE, ki vključuje tudi nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih 
podatkov, kolikor gre za dejavnosti SOVE.  
 
ZPNOVS ima v razmerju do ZInfP pravno naravo specialnega predpisa. Sprejet in 
uveljavljen je sicer bil pred uveljavitvijo ZInfP. Praviloma mlajši zakon razveljavlja 
starejšega in v tem okviru nedvomno mlajši specialni zakon razveljavlja starejši specialni 
zakon (lex specialis posterior derogat legi speciali priori) in mlajši splošni zakon 
razveljavlja starejši splošni zakon (lex generalis posterior derogat legi generali priori). 
Vendar pa ne velja vselej, da mlajši splošni zakon razveljavlja starejšega specialnega. 
Načeloma je mogoče reči, da mlajši splošni zakon razveljavlja starejšega specialnega le 
tedaj, ko zlasti z zgodovinsko in s teleološko metodo razlage ugotovimo, da novi zakon 
odpravlja različno urejanje določenega pravnega področja za različne vrste subjektov: 
zakon meni, da vsi subjekti sodijo v isto kategorijo in da jih je zato treba tudi enako 
pravno obravnavati.

4
 Glede na navedeno bi moralo Ustavno sodišče, če bi se odločilo za 

vsebinsko obravnavo zadeve, kar bi bilo po moji presoji smotrno in potrebno, odgovoriti 
na vprašanje, ali je bila z uveljavitvijo ZInfP razveljavljena ureditev nadzora nad 
obveščevalno varnostnimi sluţbami, kot jo kot specialni zakon določa ZPNOVS, ki za 
nadzor teh sluţb pooblašča edino parlamentarno komisijo.  
 
4. Obveščevalno varnostna sluţba, v našem primeru SOVA, je posebna organizacija 
drţave, katere prednostni cilji so zbiranje, analiziranje in ocenjevanje obveščevalnih 
podatkov in spoznanj o drugih drţavah, njihovem vojaškem in ekonomskem potencialu, 

                                            
4
 Povzeto po M. Pavčnik, Teorija prava, prispevek k razumevanju prava, 3. razš., sprem. in dop. izdaja, GV 

Zaloţba, Ljubljana 2007, str. 255.  
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političnem stanju in namerah ter znanstvenih dognanjih. Obveščevalna sluţba daje 
nosilcem oblasti dolgoročne ocene in predvidevanja ter odgovore na niz vprašanj, ki so 
pomembna za strateško in praktično vodenje politike.

5
 Od njih stroka ločuje varnostne 

sluţbe, torej specializirane organizacije, ki opravljajo naloge, s katerimi se uresničuje 
varnostna funkcija oziroma celota dejavnosti in ukrepov, s katerimi se drţava brani pred 
nasprotnikom.

6
 V obveščevalno-varnostnih sistemih manjših drţav je uveljavljena 

praksa, ki zdruţuje obveščevalno in varnostno-informativno komponento v okviru ene 
drţavne sluţbe.

7
 ZSOVA je SOVO oblikoval kot obveščevalno sluţbo

8
 – kot samostojno 

vladno sluţbo (1. člen ZSOVA), ki opravlja obveščevalno-varnostne naloge, kar izhaja 
ţe iz njenega imena »Slovenska obveščevalno-varnostna agencija«.  
 
5. Obveščevalno dejavnost je mogoče v najširšem smislu opredeliti kot skupek aktivnosti 
in postopkov sistematičnega zbiranja in analize informacij ter njihove pretvorbe v 
uporabno obliko, ki je pristojnim organom v pomoč pri oblikovanju in izvrševanju 
strategije uveljavljanja nacionalnih varnostnih interesov in pri obrambi pred groţnjami 
tem interesom.

9
 S tem ko obveščevalne sluţbe varujejo nacionalno varnost in ureditev 

demokratične drţave, opravljajo v demokratičnih druţbah izjemno pomembno funkcijo.
10

 
Zagotavljanje notranje in zunanje varnosti drţave je namreč ključnega pomena za 
zavarovanje drugih drţavnih vrednot in interesov, torej tudi človekovih pravic. Zato je 
obveščevalna dejavnost neizbeţna nujnost tudi sodobne demokratične drţave.

11
 

Učinkovito delovanje obveščevalnih sluţb je nujno tudi zaradi preprečevanja 
nedopustnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine oseb, ki se nahajajo 
na drţavnem ozemlju in ki jih priznavajo nacionalne ustave in mednarodni instrumenti o 
varstvu človekovih pravic (npr. pravica do ţivljenja, pravica do človeškega dostojanstva, 
pravica do zasebne lastnine itd.). Z informacijami, ki jih pridobi obveščevalna sluţba, 
drţavna oblast lahko oceni, kakšne nevarnosti grozijo in kakšne ukrepe je treba sprejeti. 
Odvračanje groţenj nacionalni varnosti ščiti tudi temeljne pravice drţav po 
mednarodnem pravu: pravica do obstoja, pravica do suverenosti, pravica do 
enakopravnosti, pravica do mednarodnega občevanja in pravica do spoštovanja.

12
 V 

zadnjem času se na mednarodni ravni poudarja zlasti velika ranljivost sodobnih 
globaliziranih kompleksnih druţb proti nacionalnemu in transnacionalnemu terorizmu.

13
 

Prav v zvezi s teroristično groţnjo in z drugimi groţnjami, ki prestopajo nacionalne meje 
(posebno resne oblike mednarodnega organiziranega kriminala, kot je npr. trgovina z 
drogami in trgovina z ljudmi, širjenje oroţja za mnoţično uničevanje itd.) je nujno 
zagotoviti učinkovito delovanje obveščevalnih sluţb. Navedeni pojavi pomenijo veliko 

                                            
5
 A. Purg, Primerjalni obveščevalni sistemi, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana 2002, str. 16-17.  

6
 Isto, str. 18.  

7
 Predlog ZSOVA za prvo obravnavo, - EPA 491 - II (Poročevalec DZ, št. 34/98, str. 42). 

8
 Z uporabo pojma "obveščevalna sluţba" sledim ZPNOVS, ki v prvem odstavku 3. člena obveščevalno-

varnostni sluţbi Vlade (SOVA) in Ministrstva za obrambo (Obveščevalno-varnostna sluţba Ministrstva za 
obrambo, ki ima podlago za svoj obstoj v tretjem odstavku 32. člena Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 
103/04 – ur. p. b. – ZObr) imenuje "obveščevalna sluţba".  
9
 Primerjaj z opredelitvijo, podano v: M. Caparini, Controlling and overseeing intelligence services in 

democratic states v: H. Born in M. Caparini (ur.), Democratic control of intelligences services: containing 
rogue elephants, Ashgate, 2007, str. 4-5.  
10

 Priporočilo Skupščine Sveta Evrope št. 1402 (1999) z dne 26. 4. 1999, tč. 1 (v nadaljevanju Priporočilo 
Sveta Evrope). Priporočilo se sicer izrecno nanaša le na notranje varnostne sluţbe (internal security 
services), vendar je njegovo sporočilo mogoče razumeti tudi v širšem smislu.  
11

 Poročilo Evropske komisije za demokracijo skozi pravo o demokratičnem nadzoru nad varnostnimi 
sluţbami, Strasbourg, 11. 6. 2007, študija št. 388/2006, tč. 11 (v nadaljevanju Poročilo Beneške komisije).  
12

 D. Türk, Temelji mednarodnega prava, GV Zaloţba, Ljubljana 2007, str. 96.  
13

 Poročilo Beneške Komisije, tč. 57.  
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nevarnost sodobnim demokratičnim druţbam in vrednotam, na katerih te temeljijo. 
Hkrati lahko pripeljejo do mnoţičnega in grobega kršenja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Njihova čezmejna in difuzna narava narekuje potrebo po preventivnem 
obveščevalnem zbiranju podatkov, ki naj pomagajo groţnje odvrniti, preden se 
uresničijo. 
 
6. Hkrati pa je obstoj obveščevalnih sluţb v sodobnih druţbah povezan tudi z imanentno 
groţnjo tistim vrednotam, ki naj bi jih pomagale varovati, predvsem človekovim pravicam 
in temeljnim svoboščinam. Za obveščevalne sluţbe je namreč značilno, da razpolagajo 
z relativno širokimi pooblastili za neposredne posege v človekove pravice, zlasti v tiste, 
ki ščitijo sfero človekove zasebnosti (nedotakljivost stanovanja, informacijska zasebnost, 
komunikacijska zasebnost), kar lahko ogrozi tudi druge človekove pravice (svoboda 
vesti, svoboda izraţanja, pravica do zbiranja in zdruţevanja itd.). Ta pooblastila 
obveščevalne sluţbe izvršujejo večinoma – skladno z naravo svojega dela – v tajnosti in 
daleč od oči javnosti, kar še poveča moţnost zlorab pooblastil in njihove uporabe za 
cilje, katerim niso namenjena. Skupščina Sveta Evrope je tako izrazila svojo 
zaskrbljenost nad dejstvom, da notranje obveščevalno varnostne sluţbe drţav članic 
pogosto postavljajo interese, ki jih štejejo za interese nacionalne varnosti in drţavne 
interese, nad spoštovanje posameznikovih pravic.

14
 Zato je zavzela stališče, da je 

posebej pomemben učinkovit demokratični nadzor teh sluţb in to tako predhodni kot 
naknadni. Podobna stališča so bila izraţena tudi v okviru drugih mednarodnih 
organizacij in teles.

15
 Nadzor nad obveščevalno varnostnimi sluţbami mora biti 

namenjen predvsem varovanju človekovih pravic in kontroli ustavnosti in zakonitosti 
izvrševanja njihovih pristojnosti, poleg tega pa tudi kontroli uspešnosti in učinkovitosti 
opravljanja obveščevalnih nalog, zagotavljanju, da se upoštevajo temeljne strateške 
usmeritve, ki so jih izdali nadrejeni organi, in da se zakonito in smotrno porabljajo 
finančna sredstva, ter kontroli drugih elementov, ki tvorijo podlago za oceno dela 
drţavnega organa.  
 
7. Drţave se na različne načine soočajo z vprašanjem, kako zagotoviti kvaliteten in 
učinkovit demokratični nadzor nad obveščevalno varnostnimi sluţbami, hkrati pa ne 
okrniti njihove sposobnosti za učinkovito delovanje. Nadzor njihove dejavnosti ima 
nekatere posebne lastnosti, saj je za to področje značilna specifična potreba po 
zagotavljanju občutljivega ravnovesja med učinkovitostjo nadzornih mehanizmov, nujno 
za varstvo človekovih pravic, in med potrebo po ohranitvi zaupnosti in manevrskega 
prostora, ki ga mora imeti obveščevalno varnostna sluţba na voljo za učinkovito delo. 
Obstajajo trije glavni tipi formalnega nadzora, odvisno od tega, katera od vej drţavne 
oblasti ga izvaja: izvršilna, zakonodajna ali sodna.

16
 S praktičnega vidika in zaradi 

občutljivosti področja je posebej pomemben vidik nadzora, ki se izvaja znotraj izvršilne 
veje oblasti. Vendar ta nadzor nad obveščevalno varnostnimi sluţbami ni zadosten,

17
 

kar jasno izhaja tudi iz dosedanje presoje Evropskega sodišča za človekove pravice (v 
nadaljevanju ESČP) in nekdanje Evropske komisije za človekove pravice (v 
nadaljevanju Komisija za človekove pravice). 

                                            
14

 Priporočilo Sveta Evrope, tč. 2.  
15

 Glej npr. 20. in 21. točko Kodeksa ravnanja glede politično-vojaških vidikov varnosti z dne 3. 12. 1994 
Organizacije za evropsko varnost in sodelovanje (OVSE), Resolucijo št. 113 z dne 4. 12. 2002 Skupščine 
Zahodnoevropske unije in Poročilo Beneške komisije, tč. 5.  
16

 Primerjaj F. Schreier, The need for efficient and legitimate intelligence v: H. Born in M. Caparini (ur.), 
Democratic control of intelligences services: containing rogue elephants, Ashgate, 2007 str. 38.  
17

 Poročilo Beneške komisije, tč. 259.  
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8. ESČP in Komisija za človekove pravice sta svoja stališča o varovalkah, ki jih mora 
vsebovati zakonska ureditev obveščevalne dejavnosti, razvila predvsem ob presoji 
dopustnosti posegov v pravico do spoštovanja zasebnega in druţinskega ţivljenja iz 8. 
člena EKČP.

18
 V okviru ocene obstoja kriterija "nujnosti v demokratični druţbi", ESČP 

ugotavlja obstoj primernih in učinkovitih jamstev proti zlorabam, da se ne bi pristojnost 
za tajne posege v sfero zasebnosti izrodila v sredstvo za slabitev in uničevanje 
demokracije. Ali so ta jamstva v določeni pravni ureditvi podana, je odvisno od vseh 
okoliščin primera, kot so narava, obseg in trajanje mogočih ukrepov, razlogi za njihovo 
odreditev, oblastni organi, ki so pristojni za odrejanje, izvrševanje in nadziranje teh 
ukrepov, ter pravna sredstva, ki jih nudi domače pravo.

19
 Iz presoje ESČP izhaja, da 

mora izvrševanje posegov v zasebnost in uporabo z ukrepom zbranih informacij 
nadzirati drţavni organ, ki je neodvisen v razmerju do organa, ki izvršuje posege 
zbiranja osebnih podatkov.

20
  

 
9. Sodni nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo ravnanja teh sluţb v delu, v katerem 
posegajo v pravni poloţaj posameznikov, je izjemnega pomena in je v številnih drţavah 
tudi ustavno zapovedan. Sodiščem je lahko dodeljena (običajno predhodna) pristojnost 
za odločanje o zahtevah za odreditev nekaterih posebno obremenjujočih ukrepov 
obveščevalno varnostnih sluţb, pogosto pa v postopkih nadzora nad zakonitostjo 
ravnanja uprave izvršujejo tudi t. i. naknadno sodno kontrolo. Vendar sodna kontrola 
nikoli ne more biti stalna, celovita in kontinuirana. Tak neodvisen nadzor lahko izvaja le 
parlament ali posebni specializirani organi. Parlamentarni nadzor je vir legitimnosti in 
demokratične odgovornosti in je zato za nadzor nad delom obveščevalno varnostnih 
sluţb najbolj poklican parlament. Prav parlamentarni nadzor pomaga zagotoviti, da te 
sluţbe sluţijo drţavi kot celoti in varujejo ustavo, ne pa ozkih političnih ali sektorskih 
interesov.

21
 Teorija meni, da je najprimerneje, da nadzor v imenu parlamenta izvršuje 

specializiran parlamentarni nadzorni odbor, ki je neodvisen v razmerju do izvršilne 
oblasti glede članstva, vodenja in odločanja o programu dela ter poročanja parlamentu 
in javnosti.

22
  

 

                                            
18

 Po določbi 8. člena EKČP, je poseg v to človekovo pravico dopusten, če je to določeno z zakonom in 
nujno v demokratični druţbi zaradi drţavne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje drţave, zato, da 
se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine 
drugih ljudi. 
19

 Sodba v zadevi Klass in drugi proti Nemčiji z dne 6. 9. 1978. V njej je ESČP poudarilo tudi, da je sodni 
nadzor nad tajnim spremljanjem komunikacij sicer zaţelen, ne pa tudi nujen. 
20

 Glej npr. odločitvi ESČP v zadevah: Weber in Saravia proti Nemčiji z dne 29. 6. 2006 in Leander proti 
Švedski z dne 26. 3. 1987 ter odločitev Komisije za človekove pravice v zadevi Mersch in drugi proti 
Luksemburgu z dne 10. 5. 1985.  
 
ESČP je v sodbi v zadevi Segerstedt-Wiberg in drugi proti Švedski z dne 6. 6. 2006 odločilo, da je bila 
pritoţnikom, ki so jim švedske oblasti zavrnile zahtevo za vpogled v lastne osebne podatke v tajnem 
policijskem registru, kršena pravica iz 13. člena EKČP. Med različnimi slabostmi celotnega sistema, ki so 
slabili pritoţnikovo pravico do učinkovitega pravnega sredstva, je EKČP izpostavilo tudi to, da sta bila 
parlamentarni ombudsman in Justitiekanslern (znan tudi kot "vladni ombudsman") splošna nadzorna 
organa, ki nista imela specialne pristojnosti za kontrolo tajnega nadzora ali vpisa in shranjevanja podatkov 
v sporni register. 
21

 Glej tudi H. Born in I. Leigh, Making intelligence accountable: legal standards and best practice for 
oversight of intelligence agencies, DCAF, University of Durham, Parliament of Norway, Oslo 2005, str. 77.  
22

 H. Born in F. Jensen, Controlling and overseeing intelligence services in democratic states v: H. Born in 
M. Caparini (ur.), nav. delo, str. 267, in Poročilo Beneške Komisije, str. 151.  
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10. V svetu obstajajo različni pristopi glede obsega pristojnosti parlamentarnega 
nadzornega odbora, ki so lahko omejene na pregled splošne politike in finančnega ter 
administrativnega poslovanja obveščevalno varnostnih sluţb ali pa obsegajo tudi nadzor 
zakonitosti, spoštovanja človekovih pravic in učinkovitosti njihovega delovanja. Na 
obveščevalno varnostne sluţbe omejena pristojnost takega odbora zagotavlja 
specializacijo in strokovnost njegovega dela. Relativno majhno število članov pomaga 
preprečiti kršitve zaupnosti in tajnosti, ki sta bistveni za delo teh sluţb. Za utemeljitev 
nadzorne pristojnosti takega specializiranega telesa v nekaterih drţavah govori tudi 
dejstvo, da se šteje, da parlamentarni in sodni nadzor teh sluţb zahteva ţe ustava, kar 
ne velja za kontrolo po drugih organih izvršilne veje oblasti, kljub njihovemu 
neodvisnemu statusu.

23
 Podobni kriteriji veljajo tudi za nadzor po specializiranih 

neodvisnih organih, ki lahko nadomeščajo ali dopolnjujejo posebna parlamentarna 
telesa. Glede njih pravna stroka posebej opozarja, da je pomembno, da gre za nadzor, 
ki ga izvaja telo, ki ima specifična znanja iz obveščevalne dejavnosti in mandat za 
kontinuiran nadzor.

24
 Pritegnitev splošnih ombudsmanov ali inšpektoratov za varstvo 

osebnih podatkov ni primeren kontrolni mehanizem.
25

 
 
11. Nekatere drţave so navedene kriterije delno ali tudi po mnenju Beneške Komisije v 
celoti uveljavile v svojih zakonodajah in so ustanovile posebne nadzorne organe, ki 
obravnavajo tudi zakonitost dela obveščevalno varnostnih sluţb. Gre za organe, ki so 
bodisi del sistema parlamentarnega nadzora bodisi imajo poseben status in posebna 
pooblastila za ta nadzor. V ZRN iz Zakona o parlamentarnem nadzoru zvezne 
obveščevalne dejavnosti (PKGrG) ter nekaterih specialnih predpisov izhajajo široka 
pooblastila Parlamentarne nadzorne komisije.

26
 V Veliki Britaniji iz Zakona o ureditvi 

preiskovalnih pooblastil in Zakona o obveščevalnih sluţbah izhaja, da je nadzor 
obveščevalnih sluţb funkcionalno razdeljen na več organov.

27
 Na Nizozemskem 

demokratični nadzor nad temi sluţbami izvršuje predvsem Nadzorni odbor za varnostne 
in obveščevalne sluţbe, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o obveščevalnih in 
varnostnih sluţbah iz leta 2002.

28
  

 
12. Nekatere drţave (med njimi tudi navedene v prejšnji točki ZRN, Velika Britanija in 
Nizozemska) so izrecno omejile pristojnosti organa, ki v drţavi sicer opravlja splošen 
nadzor nad varstvom osebnih podatkov glede nadzora nad ravnanjem obveščevalno 
varnostnih sluţb. V ZRN Zvezni zakon o varstvu podatkov (v nadaljevanju BDSG) 

                                            
23

 Tako v zvezi z Informacijskim pooblaščencem v Zvezni republiki Nemčiji (v nadaljevanju ZRN) M. 
Hochreiter, Die heimliche Überwachung internationaler Telekommunikation, Herbert Utz Verlag, München 
2002, str. 224-225.  
24

 Poročilo Beneške Komisije, tč. 237.  
25

 Prav tam.  
26

 Sestavljena je iz poslancev spodnjega doma nemškega parlamenta (Bundestag) in ji mora vlada 
poročati o splošni dejavnosti zveznih obveščevalnih sluţb ter o dogodkih posebnega pomena. Na nekaterih 
področjih, kjer zvezne obveščevalne sluţbe posegajo v človekove pravice, je ta sistem nadzora okrepljen 
še s pooblastili neodvisne Komisije G-10, katere člane imenuje Parlamentarna nadzorna komisija in ki 
odloča na podlagi pritoţbe ali po uradni dolţnosti o dopustnosti in nujnosti različnih omejevalnih ukrepov in 
kasnejše obdelave z njimi pridobljenih osebnih podatkov. 
27

 Dva posebna varuha, ki ju imenuje predsednik vlade (Varuh za nadzor v zvezi s prestrezanjem 
komunikacij in Varuh za nadzor obveščevalnih sluţb) imata določena nadzorstvena pooblastila v zvezi s 
poseganjem obveščevalnih sluţb v zasebnost in lastnino ter v zvezi z ravnanjem s tako pridobljenimi 
podatki. O morebitnih kršitvah poročata predsedniku vlade, ta pa parlamentu. O pritoţbah prizadetih 
posameznikov odloča neodvisno Sodišče za nadzor preiskovalnih pooblastil, ki sme tudi določiti primerno 
odškodnino in odločiti o uničenju osebnih podatkov, ki jih poseduje obveščevalna sluţba.  
28

 Pristojen je za nadzor zakonitosti delovanja sluţb in o svojem delu letno poroča parlamentu. Pri 
imenovanju njegovih članov ima predlagalno vlogo drugi dom parlamenta. 
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določa pristojnost Informacijskega pooblaščenca za kontrolo spoštovanja določb BDSG 
in drugih predpisov o varstvu osebnih podatkov v zveznem javnem sektorju. Vendar je 
njegova pristojnost glede tistih osebnih podatkov, katerih obdelavo nadzira neodvisna 
Komisija G-10, izrecno izključena (med drugim gre tudi za podatke, pridobljene s 
konkretnim in strateškim nadzorom telekomunikacij).

29
 V Veliki Britaniji določbe Zakona 

o varstvu podatkov izključujejo večino pristojnosti Informacijskega pooblaščenca glede 
nadzora zakonitosti njihove obdelave, če pristojni minister odloči, da je to potrebno 
zaradi nacionalne varnosti.

30
 Nizozemski Zakon o zaščiti osebnih podatkov v točki b. 

drugega odstavka 2. člena določa, da ne velja za obdelavo osebnih podatkov pri 
obveščevalno varnostnih sluţbah. S tem so izključene pristojnosti splošnega organa 
(komisije) za zaščito osebnih podatkov, ki bi sicer imele podlago v tem predpisu, kolikor 
gre za obdelavo teh podatkov pri obveščevalno varnostnih sluţbah. 
 
13. Naloge SOVE so določene v 2. členu ZSOVA.

31
 Mogoče jih je opredeliti kot klasične 

naloge obveščevalne sluţbe. S svojimi ugotovitvami in analizami SOVA pomaga 
zagotavljati empirično podlago za uspešno delovanje tako izvršilno-upravne kot 
zakonodajne veje oblasti (6. člen ZSOVA). Osebne ter druge podatke, ki jih SOVA 
potrebuje pri svojem delu, lahko pridobi od upravljalcev zbirk osebnih podatkov (16. člen 
ZSOVA) ali s tajnim delovanjem in posebnimi oblikami pridobivanja podatkov, urejenimi 
v 5. poglavju ZSOVA. Med posebne oblike pridobivanja podatkov sodi tudi spremljanje 
mednarodnih sistemov zvez.  
 
14. Pri izvrševanju nadzora nad nadzorovanim delovanjem in ukrepi obveščevalno 
varnostnih sluţb pri nas ima parlamentarna Komisija posebna in dalekoseţna 
pooblastila, saj ji mora SOVA po prvem odstavku 19. člena ZPNOVS periodično poročati 
o njenem delovanju in ukrepih. Peti odstavek istega člena ZPNOVS Komisiji omogoča 
zahtevati od SOVE podrobno poročilo o posameznih ukrepih. Prek svoje t. i. 
pooblaščene skupine, v kateri je po četrtem odstavku 32. člena PoKNOVS zagotovljena 
uravnoteţena zastopanost poslancev parlamentarne večine in opozicijskih poslancev, si 
sme Komisija nenapovedano ogledati naprave in prostore, ki jih SOVA uporablja v zvezi 
z nadzorovanjem in snemanjem elektronskih komunikacij (tudi pri operaterjih 
elektronskih komunikacij) in vpogledati v dokumente, drugo gradivo in podatke SOVE, ki 
se nanašajo na pristojnosti in naloge Komisije (24., 25. in tretji odstavek 29. člena 
ZPNOVS). Moţnosti SOVE, da za določen čas doseţe odlog dajanja podatkov Komisiji 
ali posamičnega nadzora, so omejene, saj mora o tem odločiti Vlada, odlog je mogoč le 
iz posebej pomembnih in taksativno določenih razlogov in to za največ tri mesece (27. 

                                            
29

 Drugi odstavek 24. člena BNDG sicer dopušča, da v tem primeru Komisija G-10 zaprosi Informacijskega 
pooblaščenca, da opravi nadzor glede določenih postopkov ali na določenih področjih, in ji o tem poroča. 
Vendar je taka odločitev odvisna le od nje same. Tudi izven tega področja so njegova pooblastila 
ugotavljanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov v razmerju do obveščevalnih sluţb zoţena. Iz četrtega 
odstavka 15. člena Zakona o varstvu ustavnega reda (BVerfSchG) v zvezi s 7. členom Zakona o Zvezni 
obveščevalni sluţbi (BNDG) in 9. členom Zakona o vojaški obveščevalni sluţbi (MADG) izhaja, da lahko 
Informacijskemu pooblaščencu pristojno ministrstvo ali urad predsednika vlade prepove dostop do 
določenih osebnih podatkov, če bi bila zaradi njega ogroţena varnost Zveze ali deţel. 
30

 Posledice take ministrove odredbe izhajajo predvsem iz prvega odstavka 28. člena in iz 8. točke priloge 
9 Zakona o varstvu podatkov.  
31

 SOVA pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije: (a) iz tujine, pomembne za zagotavljanje 
varnostnih, političnih in gospodarskih interesov drţave in (b) o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo 
dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogroţajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost drţave in njeno 
ustavno ureditev. Poleg tega sodeluje s pristojnimi drţavnimi organi in sluţbami pri varnostnem preverjanju 
ter posreduje podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in 
okolišev. 
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člen in prvi odstavek 28. člena ZPNOVS). V vsakem primeru lahko Komisija z 
obrazloţeno odločitvijo, za katero glasuje dvotretjinska večina njenih članov, odvzame 
učinek taki odločitvi Vlade (drugi odstavek 28. člena ZPNOVS). Podaljšanje odloga je 
mogoče le, če tako odloči dve tretjini članov Komisije (tretji odstavek 28. člena 
ZPNOVS). Široke moţnosti dostopa Komisije do vseh pomembnih podatkov so posebej 
pomembne, ker pomenijo protiuteţ omejitvi dejanskih moţnosti posameznikov, ki so bili 
predmet nadzora obveščevalnih sluţb, da sodno uveljavijo svoje pravice.

32
 Pristojnosti 

Komisije na nek način zapolnjujejo vrzeli, ki jih na tem področju povzroča omejena 
moţnost posameznikov dostopa do informacij.

33
 

 
15. Pristojnosti in pooblastila Komisije vsebinsko ustrezajo mednarodno priznanim 
kriterijem za poloţaj specializiranega parlamentarnega nadzornega odbora (18. tč. 
obrazloţitve tega sklepa). S tem odraţajo poseben, t. i. "sui generis" poloţaj organa, ki 
izvršuje nadzor nad obveščevalnimi sluţbami. Prav zato njegov poloţaj v marsičem 
odstopa od poloţaja drugih delovnih teles Drţavnega zbora. Taka ureditev je nujna, da 
bi se dosegel temeljni cilj ZPNOVS, to je enoten in učinkovit parlamentarni nadzor 
obveščevalno varnostnih sluţb, predvsem z vidika zagotavljanja spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter uporabe finančnih sredstev obveščevalnih sluţb. 
Učinkovit nadzor lahko izvaja le delovno telo s posebnimi pristojnostmi in nalogami ter z 
ustreznimi nadzorstvenimi instrumenti.

34
 Zaradi izjemnega pomena zaupnosti podatkov, 

s katerimi se Komisija seznani pri svojem delu, je pomembno, da ZPNOVS preprečuje, 
da bi v stik z njimi prišlo preveč oseb: Komisija ima največ devet članov (prvi odstavek 
10. člena ZPNOVS), pooblaščena skupina, ki izvaja najbolj občutljive preglede, pa je 
praviloma manjša, saj ima lahko tudi samo tri člane (12. člen ZPNOVS). Iz istega 
razloga je Komisija dolţna iz svojega letnega poročila Drţavnemu zboru izločiti 
informacije o posameznih nezaključenih dejavnostih obveščevalnih sluţb, posebnega 
pomena za nacionalno varnost (35. člen ZPNOVS). Pristojnosti in pravni poloţaj 
Komisije so torej "prikrojene" stalnemu in kontinuiranemu nadzoru nad obveščevalno 
varnostnimi sluţbami. Posebej pomembna je okoliščina, da tvorijo večino v Komisiji 
opozicijski poslanci, kar pomeni močno sistemsko zagotovilo njene dejanske (ne le 
formalne) neodvisnosti naproti Vladi.  
 
16. Ustavno sodišče je ţe v sklepu št. U-I-216/07

35
 pojasnilo, da se spremljanje 

mednarodnih sistemov zvez kot del obveščevalne dejavnosti SOVE lahko nanaša le na 
območje zunaj drţavnega območja Republike Slovenije in da gre za spremljanje zadeve 
in ne konkretnega posameznika. Navedeno stališče Ustavnega sodišča pomeni, da se 
na podlagi izpodbijanih določb ZSOVA lahko spremljajo oz. nadzirajo le komunikacije 
med dvema ali več tujimi telekomunikacijskimi priključki, pri čemer pa spremljanje in 

                                            
32

 V 17. členu ZSOVA je določeno, da v primeru, ko bi to onemogočilo ali oteţilo izvršitev naloge, SOVA o 
zbiranju osebnih in drugih podatkov ni dolţna obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 
posameznik pa nima pravice do vpogleda v zbirko osebnih podatkov.  
33

 Vsak posameznik ali organizacija lahko Komisijo obvesti o domnevno nezakoniti uporabi nadzorovanih 
ukrepov in ji da pobudo za izvedbo nadzora. Če pobudnik navaja, da je bila z domnevno nezakonito 
uporabo nadzorovanih ukrepov kršena njegova pravica, Komisija pa po opravljenem nadzoru ugotovi, da je 
bila v zvezi z uporabo nadzorovanih ukrepov v tem primeru ugotovljena nezakonitost, ga o tem obvesti (33. 
člen ZPNOVS). 
34

 Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih sluţb – EPA 600 – III 
(Poročevalec DZ, št. 73/02, str. 18). 
35

 Z navedenim sklepom je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo predsednika Vrhovnega sodišča za oceno 
ustavnosti prvega odstavka 21. člena ZSOVA, ker je ocenilo, da glede na njegovo vsebino ne gre za 
poloţaj, v katerem bi moral predsednik Vrhovnega sodišča pri odločanju to določbo uporabiti. Zato ni bila 
izpolnjena procesna predpostavka za oceno njene ustavnosti. 
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nadzor komuniciranja ne sme biti osredotočen na določljiv priključek. Ţe v navedenem 
sklepu je Ustavno sodišče opozorilo tudi na to, da so morebitne napake ali celo zlorabe 
SOVE pri izvrševanju njenih pristojnosti lahko le predmet nadzora, ki ga po 2. členu 
ZPNOVS opravlja Komisija, ki ji je z ZPNOVS naloţena odgovorna naloga nadzora nad 
tem, ali SOVA svoje pristojnosti izvaja v skladu z Ustavo in s tem ob polnem 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, torej tudi pravice do varstva 
osebnih podatkov, kot jih določa Ustava.  
 
17. Kot je razvidno iz moje razlage v prejšnjh točkah, je SOVA obveščevalna sluţba, za 
katero je nadzor nad njenim delovanjem zakonodajalec poveril posebnemu 
parlamentarnemu telesu, to je Komisiji. Če bi imel zakonodajalec namen z ZInfP tudi 
nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo delovanja SOVE, kolikor gre za spoštovanje 38. 
člena Ustave, poveriti predlagateljici, potem bi moral biti takšen namen zakonodajalca 
jasno razviden. Razvidne in opredeljene pa bi morale biti tudi specifičnosti tega nadzora, 
vključno z omejitvami tega nadzora, podobno kot je specifično opredeljen in tudi omejen 
nadzor parlamentarne Komisije.  
 
18. V postopku sprejemanja ZPNOVS je bilo izrecno poudarjeno, da mora biti 
parlamentarni nadzor obveščevalno varnostnih sluţb učinkovit in enoten, kar kaţe na 
odločitev za izogibanje deljenim sistemom nadzora.

36
 Glede na ta stališča in glede na ţe 

poudarjeno izjemno občutljivost obveščevalnega področja ob uporabi zgodovinske in 
namenske razlage pravnih norm ni mogoče sklepati, da je zakonodajalec ţelel povzročiti 
podvojitev nadzornih pristojnosti, torej to, da bi bili za nadzor nad SOVO pristojni tako 
Komisija kot predlagateljica. To bi lahko imelo škodljive posledice tako za nujno 
varovanje tajnosti izsledkov nadzora kakor tudi z vidika oviranja vsakodnevnega dela 
SOVE. Tudi v gradivih, predloţenih pri sprejemanju ZInfP, namen razširitve nadzora 
predlagateljice na obveščevalno varnostne sluţbe ni posebej izraţen.

37
  

 
19. ZInfP (in pred njim ZVOP-1) ima za cilj med drugim prenos pravil prava Skupnosti v 
slovenski pravni red.

38
 Direktiva zahteva v 28. členu določitev enega ali večih neodvisnih 

nadzornih organov, odgovornih za spremljanje uporabe izvedbenih predpisov, ki so jih 
sprejele drţave članice. Ta organ je v Republiki Sloveniji predlagateljica, vendar je 
pomembno, da se Direktiva sploh ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 
javno varnostjo, obrambo in drţavno varnostjo, vključno z gospodarsko blaginjo drţave, 
kadar se postopek obdelave nanaša na zadeve drţavne varnosti (prva alineja 2. točke 
3. člena Direktive). Pravo Skupnosti torej ne vsebuje smernic, ki bi jih bilo treba 
upoštevati pri reševanju vprašanja identitete nadzornega organa, legitimiranega za 
nadzor obveščevalnih sluţb.  
 
20. Iz dosedanje presoje Ustavnega sodišča (odločba št. U-I-383/98 z dne 21. 9. 2000, 
Uradni list RS, št. 100/00 in OdlUS IX, 210) izhaja, da pristojnost parlamenta oziroma 
posebnega parlamentarnega telesa za nadzorovanje aktivnosti obveščevalnih sluţb 
izhaja v parlamentarni demokraciji iz samega načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. 
člena Ustave).  

                                            
36

 Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih sluţb – EPA 600 – III 
(Poročevalec DZ, št. 73/02, str. 18). 
37

 Predlog zakona o informacijskem pooblaščencu – EPA 452 – IV (Poročevalec DZ, št. 86/05). 
38

 Prav tam, str. 14. Gre za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list L 
281 z dne 23. 11. 1995, str. 31-50 – v nadaljevanju Direktiva).  



 11 

 
21. Do sklepa o izključni pristojnosti Komisije še zlasti vodi tudi sistematična razlaga: 
primerjava omejitev, ki jih ZPNOVS postavlja pred Komisijo pri njenem delu (začasna 
odloţitev nadzora, omejitev najbolj intenzivnih preiskovalnih metod na oţjo pooblaščeno 
skupino, izločitev občutljivih informacij iz poročila Drţavnemu zboru) z dejstvom, da 
pravni reţim, ki velja za predlagateljico, nobenih takih omejitev ne vsebuje. Nelogično in 
nesprejemljivo bi bilo razumevanje, da je nadzor parlamentarnega organa (Komisije) 
nad SOVO omejen, nadzor predlagateljice pa ne.  
 
22. Kot je torej razvidno iz povedanega, zakonodajalec očitno ni imel namena ali 
potrebe z ZInfP uveljaviti t. i. deljeni sistem nadzora nad delovanjem SOVE. Nasprotno, 
iz povedanega je razvidno, da je zakonodajalec namerno ţelel ohraniti poseben sistem 
demokratičnega parlamentarnega nadzora obveščevalne sluţbe, SOVE, ki ga z vsemi 
zakonsko določenimi pooblastili pa tudi omejitvami izvaja Komisija, da bi zagotovil 
ravnovesje med učinkovitostjo nadzornih mehanizmov, nujno za varstvo človekovih 
pravic (vključno s pravico do varstva osebnih podatkov), in med potrebo po ohranitvi 
zaupnosti in manevrskega prostora, ki ga mora imeti obveščevalna sluţba na voljo za 
učinkovito delo. Dovolj jasno je razviden namen zakonodajalca, po katerem ţeli tudi po 
uveljavitvi ZInfP ohraniti poseben parlamentarni nadzor nad delovanjem obveščevalne 
sluţbe. Zato zakonodajalec z ZInfP očitno ni imel namena razveljaviti (derogirati) določb 
ZPNOVS o parlamentarnem nadzoru delovanja SOVE in jih tudi ni razveljavil. Glede na 
to menim, da je za nadzor nad varstvom in obdelavo osebnih podatkov v SOVI pristojna 
Komisija na podlagi določb ZPNOVS in ne predlagateljica na podlagi določb ZInfP.  
 
23. Predlagateljica je z ZInfP pooblaščena in dejansko izvršuje izjemno pomembno 
dejavnost nadzora nad izvajanjem ZInfP in drugih predpisov glede varstva, obdelave, 
razpolaganja, uporabe ali izvora osebnih podatkov, in s tem pomembno prispeva k 
varstvu človekovih pravic, še posebej človekove pravice do zasebnosti. Zaradi 
specifičnosti obveščevalno varnostnih sluţb in njihovega delovanja pa je iz njene 
pristojnosti izvzet nadzor nad temi sluţbami in s posebno ureditvijo (lex specialis), z 
ZPNOVS, dan v pristojnost parlamentarne Komisije.  
 
 
 

* * * 
 
 
Predlagateljica torej lahko na podlagi šeste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS 
vloţi zahtevo za oceno ustavnosti zakona le tedaj, ko mora uporabiti predpis v konkretni 
zadevi, za katero je pristojna voditi postopek. Ker predlagateljica glede na navedeno za 
nadzor nad zbiranjem, varstvom in obdelavo osebnih podatkov v SOVI ni pristojna, ni 
izpolnjena procesna predpostavka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Ex iniuria 
ius non oritur. Menim, da je iz predstavljenih razlogov to tako pomembno, da bi moralo  
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Ustavno sodišče zavreči zahtevo iz razloga nepristojnosti pooblaščenke za nadzor nad 
SOVO, ne pa iz razloga, s katerim je utemeljilo zavrţenje.  

 
 
 

dr. Ernest Petrič 
Sodnik 


