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Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na 18. seji 10. 12. 2019 na 

podlagi drugega odstavka 14. člena Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in 

varnostnih služb (Uradni list RS, št. 79/04 in 106/04 – popr.) oblikovala in sprejela 

sledeče 

 

URADNO OBVESTILO ZA JAVNOST 

GLEDE 18. SEJE KOMISIJE ZA NADZOR OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH 

SLUŽB 

 

 

Komisija je k prvi točki dnevnega reda 18. seje, pri kateri je obravnavala potek izvedbe 

javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega 

sistema državnih organov RS po standardu TETRA, vabila Ministrstvo za notranje 

zadeve, ki se je na vabilo odzvalo dan pred sejo. V odgovoru na vabilo je Ministrstvo za 

notranje zadeve komisiji odreklo pristojnost obravnave postopka izvedbe javnega 

naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema 

državnih organov RS po standardu TETRA, prav tako se predstavniki omenjenega 

ministrstva niso udeležili seje. Glede na to, da je komisija v prejšnjem mandatu že 

obravnavala omenjeno tematiko ter glede na to, da gre za nevaren precedens, je 

komisija ugotovila, da je Ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko se ni odzvalo vabilu 

in se udeležilo seje KNOVS, ravnalo v nasprotju s 7. členom ZPNOVS ter 14. členom v 

povezavi s 13. členom ZPNOVS. Gre za nesprejemljivo oviranje dela Komisije, za 

katerega Ministrstvo nima utemeljenih razlogov in pravne podlage. Komisija bo 

zahtevala, da Ministrstvo za notranje zadeve pripravi in pošlje komisiji pisno poročilo o 

poteku  izvedbe javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega 

radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA. 

 

Komisija je v okviru druge točke opravila pogovore z Ivanom Jordanom, županom 

Občine Škofljica, Lidijo Apohal Vučković, glavno inšpektorico na Inšpektoratu za javni 

sektor ter mag. Rajkom Kozmeljem, direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne 

agencije. 

 

Izhajajoč iz posredovane dokumentacije ter na podlagi opravljenega pogovora z glavno 

inšpektorico oseba N.H. dne 4. 3. 2019 ni izpolnjevala vseh pogojev za delovno mesto, 

ki ga je zasedla. Delovno mesto v SOVI je obdržala, ker je bila z njo 3. 9. 2019 

sklenjena nova pogodba in kasneje še aneks k pogodbi z dne 30. 9. 2019, s katerima 

je bila prerazporejena na delovno mesto, za katerega je izpolnjevala pogoje. 

Nenavadno je tudi to, da je oseba N.H. dobila pozitivno zdravniško spričevalo za 

zaposlitev na SOVI, v času ko je bila sicer na dolgotrajnem bolniškem staležu. Če bi 

bil inšpekcijski nadzor opravljen v času veljave prve pogodbe, bi inšpektorat 

predlagal kadrovski komisiji razveljavitev pogodbe.  


