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DIREKTORJEV PREDGOVOR 

 
Vizija agencije je zagotavljanje potrebnih informacij in izvajanje aktivnosti, ki bodo 
Republiki Sloveniji zagotovile varnost ter taktične in strateške prednosti pri 
uresničevanju nacionalnih interesov. Agencija bo svoje poslanstvo izvajala na 
način, s katerim bo znatno okrepila zaupanje v svoje delo in ugled v strokovni in 
širši slovenski javnosti ter mednarodni obveščevalno-varnostni skupnosti.  
 
Slovenija ni neposredno ogrožena, vendar je tveganje za njene varnostne, politične 
in gospodarske interese stalno. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija jih 
pozorno spremlja, dogodki v mednarodnem okolju, v katerega je neločljivo vpeta 
tudi Slovenija, pa kažejo, kako hitro se lahko varnostne razmere zaostrijo in s tem 
spremeni kakovost življenja v državi. 
 
Zato je cilj agencije predvsem, da:  

- dovolj zgodaj zazna ter prepozna tveganja in grožnje za nacionalno 
varnost, negativne vplive na uveljavljanje gospodarskih interesov Slovenije 
ter škodljiv razvoj razmer za uveljavljanje slovenskih političnih interesov; 

- o svojih ugotovitvah pravočasno obvesti pristojne predstavnike oblasti in 
jim tako omogoči sprejemanje kakovostnih odločitev. 

 
Obstoječa pooblastila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije niso dovolj 
učinkovito orodje za zgodnje odkrivanje vseh oblik groženj nacionalni varnosti 
Republike Slovenije. Delovna skupina za odpravo pomanjkljivosti na področju 
preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem, ki jo je 
ustanovil Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, je oblikovala tri predloge za 
učinkovito izvajanje nalog, povezanih z zgodnjo zaznavo ter prepoznavo tveganj in 
groženj nacionalni varnosti. Največ podpore je dobil predlog, po katerem bi 
Agencija pridobila mandata za učinkovito varovanje ustavne ureditve Republike 
Slovenije, kar vključuje zgodnje odkrivanje vseh oblik nasilnega ekstremizma - 
levega, desnega in versko podprtega. Delovna skupina priporoča, naj se v nabor 
pooblastil doda vsaj tajni vstop v prostor in tajno snemanje v prostoru, kot je to 
primer v drugih odgovornih evropskih demokratičnih državah.  
 
S predlaganimi sistemskimi rešitvami bi Slovenska obveščevalno-varnostna 
agencija zapolnila vrzel na področju varstva ustavne ureditve, obstoječi sodni in 
politični nadzor pa bi dodatno okrepili z vzpostavitvijo ustreznega okrepljenega 
strokovnega nadzora. Nove pristojnosti in pooblastila bi obveščevalno-varnostni 
skupnosti omogočile pravočasen in učinkovit odziv na varnostno grožnjo. 
 
Agencija želi v obveščevalno-varnostni skupnosti delovati povezovalno in 
ustvarjalno ter tako krepiti učinkovitost sistema nacionalne varnosti. Z razvijanjem 
sinergij, komplementarnosti in vzajemnega sodelovanja med deležniki tega 
sistema se usmerja v optimizacijo procesov na tem področju, racionalno rabo 
proračunskih sredstev, kompetentno upravljanje z razpoložljivimi človeškimi viri in 
preglednost poslovanja. 
 
Varnost je dobrina. Ni samoumevna, zanjo je treba skrbeti. Tako jo razumemo v 
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in s tem vodilom želimo opravljati 
poslanstvo agencije v letu 2019. 
 

 

 mag. Rajko Kozmelj 
direktor 
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SPLOŠNI OPIS AGENCIJE  
 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je osrednja civilna 

obveščevalno-varnostna služba. Je samostojna vladna služba. Svoje naloge 

opravlja na podlagi zakona in v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada 

na podlagi nacionalnovarnostnega programa, sprejetega v državnem zboru. 

 

Med njene temeljne naloge sodi delovanje pri zaščiti nacionalnih interesov na 

varnostnem, političnem in gospodarskem področju oziroma zagotavljanje 

nacionalne varnosti. Temu je prilagojena tudi organizacijska struktura agencije. 

Delokrog in pristojnosti agencije, oblike sodelovanja z drugimi državnimi organi ter 

uveljavljene oblike nadzora nad njenim delom pa celovito zaokroži 

nacionalnovarnostni program, ki ga sprejme državni zbor. 

 

Agencija opravlja svoje delo pod nadzorom  zakonodajne, sodne in izvršilne veje 

oblasti ter javnosti, vzpostavljene pa ima tudi notranje nadzorne mehanizme, kar 

je značilnost sodobno urejenih varnostno-obveščevalnih služb v demokratičnih 

državah. 

 

Razvoj agencije je usmerjen v oblikovanje moderne in dinamične službe, v kateri 

imajo pomembno vlogo uporaba sodobnih informacijskih in analitičnih metod ter 

najsodobnejše informacijske tehnologije, njeni razvojni oz. strateški cilji pa so 

obenem usmerjeni v strokovni razvoj zaposlenih, razvijanje primerne 

organizacijske kulture ter v varčno in gospodarno uporabo materialnih virov. 

 

Sova prispeva k uresničevanju strateških nacionalnovarnostnih ciljev Republike 

Slovenije z obveščevalnim, protiobveščevalnim in varnostnim delovanjem v 

zakonskih okvirjih, ki jih določa Zakon o Sovi. 

 

Zakon o Sovi v 2. členu opredeljuje tri osnovne naloge agencije: 

- pridobivanje podatkov, 

- vrednotenje podatkov, 

- posredovanje informacij iz tujine ali v povezavi s tujino. 

 

Delovno področje agencije zajema obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno 

razsežnost delovanja. 

 

Na obveščevalnem področju gre za pridobivanje podatkov iz tujine, pomembnih za 

zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države. Ker 

učinkovite obveščevalne dejavnosti ni mogoče izvajati brez protiobveščevalne 

podpore in obratno, se obveščevalno in protiobveščevalno delo v agenciji 

prepletata tudi na področju pridobivanja podatkov o organizacijah, skupinah in 

osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi z njo ogrožajo ali bi lahko 

ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev. 

 

Varnostna dejavnost agencije poteka v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi 

in službami, predvsem tistimi, katerih osnovna dejavnost je skrb za varnostne 

zadeve v državi. Omenjeno sodelovanje je še zlasti pomembno pri varnostnem 
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preverjanju in posredovanju podatkov, pomembnih za varnost določenih oseb, 

delovnih mest, organov, objektov in okolišev. Vendar je treba pri tem poudariti, da 

agencija tovrstne podatke pridobiva pri izvrševanju svojih nalog, s pridobivanjem 

podatkov iz tujine ali v povezavi z njo. 

 

Pri opravljanju nalog iz 2. člena ZSOVA agencija sodeluje oziroma izmenjuje 

podatke tudi s tujimi obveščevalnimi in varnostnimi službami ter tako prispeva k 

zagotavljanju nacionalne in mednarodne varnosti. 

 

Agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade, kadar gre za zadeve iz 

njihove pristojnosti, pa še predsednika republike, predsednika državnega zbora in 

pristojne ministre, pristojna ministrstva in druge organe državne uprave, ki jim 

posreduje tudi podatke z njihovega delovnega področja, da bi lahko predlagali 

oziroma sprejeli določene ukrepe. Državni organi so na zahtevo agencije slednji 

dolžni posredovati podatke in informacije, pomembne za izvajanje njenih nalog. 
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PREDNOSTNE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE NALOGE 
AGENCIJE V LETU 2018 

 
V okviru uresničevanja prednostnih nalog je agencija posebno pozornost namenila 

spremljanju problematik mednarodnega terorizma in ekstremizma, 

mednarodnega organiziranega kriminala, ilegalnih migracij, proliferacije, razmer 

na mednarodnih kriznih žariščih, območjih vojn, konfliktov in nestabilnosti, 

protiobveščevalnega področja, kibernetskih in hibridnih groženj ter gospodarstva. 

Omenjene teme je preučevala z vidika vplivov tako na slovensko nacionalno kot 

tudi evropsko  varnost in z namenom pravočasnega zaznavanja morebitnih 

varnostnih in drugih groženj Sloveniji, njenim državljanom in strateškim 

nacionalnim ter zunanjepolitičnim interesom. Precejšni del aktivnosti je usmerjala 

k pridobivanju podatkov, pomembnih za uresničevanje in zaščito slovenskih 

ekonomskih interesov ter izboljšanje njenega gospodarskega položaja. 
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MEDNARODNI TERORIZEM IN EKSTREMIZEM 
 
Agencija je v skupnem boju proti mednarodnemu terorizmu intenzivno 

izmenjevala informacije s tujimi partnerskimi obveščevalno-varnostnimi službami. 

Prav tako smo pri preprečevanju terorizma tesno sodelovali z drugimi 

nacionalnimi varnostnimi organi.  

 

V letu 2018 je največjo grožnjo evropski varnosti še naprej pomenila islamistična 

teroristična skupina Islamska država (IS), v imenu katere je bila izvedena večina 

terorističnih napadov v Evropi. Njihovo število se je v primerjavi z letom prej 

občutno zmanjšalo, k čemur so prispevali tako okrepljeni varnostni ukrepi teh 

držav kakor tudi močno oslabljene ozemeljske, kadrovske, materialne in 

propagandne zmogljivosti IS v Siriji in Iraku.  

 

V Evropi se je število napadov in žrtev v primerjavi s preteklima dvema letoma 

občutno zmanjšalo. V skupno šestih napadih islamistov v državah EU, od katerih 

so se trije zgodili v Franciji, po eden pa v Belgiji, na Nizozemskem in v Veliki 

Britaniji, je bilo trinajst smrtnih žrtev. Pri izvedbi napadov se je nadaljeval trend 

uporabe predvsem strelnega in hladnega orožja ter izbire tarč med varnostnimi 

organi in civilisti, ki ga pričakujemo tudi v prihodnje. Čeprav je v vrstah IS in drugih 

uporniških skupin še vedno več kot dva tisoč evropskih državljanov, njihovega 

masovnega vračanja ni pričakovati.  

 

V neposredni prihodnosti bo pomenil največji izziv za evropsko varnost doma 

razvijajoči se ekstremizem in terorizem, pri čemer bo veljalo večjo pozornost 

nameniti (de)radikalizaciji v zaporih in obsojenim za teroristična dejanja, ki bodo v 

prihodnjih letih izpuščeni iz zapora. Za oblasti evropskih držav ostaja tako eden 

pomembnih izzivov regulacija nasilnih vsebin in preprečevanje nadaljnjega obstoja 

propagande terorističnih organizacij na internetu.  

 

Stopnja teroristične ogroženosti Slovenije je tudi v 2018 ostajala na nizki ravni. 

Agencija ni zaznala povezav slovenskih državljanov ali tujcev s prebivališčem v 

Sloveniji s terorističnimi napadi v tujini, prav tako ni bilo podatkov o morebitnih 

grožnjah ali načrtovanju terorističnih napadov na slovenske interese doma ali po 

svetu. Čeprav se v Sloveniji doslej še ni zgodil teroristični napad, pa ostaja naša 

država zaradi članstva v mednarodni protiteroristični koaliciji možna tarča, saj se 

je slovenska zastava med ostalimi v preteklosti že pojavila v grozilni propagandi IS.  

 

Medresorska delovna skupino za protiterorizem 
 

Agencija vodi vladno Medresorsko delovno skupino za protiterorizem (MDS-PTR), v 

kateri poleg predstavnikov agencije sodelujejo še predstavniki Uprave 

kriminalistične policije, Finančne uprave Republike Slovenije, Generalštaba 

Slovenske vojske, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zunanje zadeve, 

Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Službe za varnostno 

načrtovanje Ministrstva za notranje zadeve in Urada Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja.  

 



8 

 

Njene naloge so oblikovanje mnenj in predlogov za usklajeno delovanje državnih 

organov na področju protiterorizma, priprava poročil in ocen ogroženosti 

Republike Slovenije z vidika mednarodnega terorizma ter po potrebi priprava 

ostalih dokumentov s področja terorizma in drugih oblik nasilnega ekstremizma, 

ki vodi v terorizem, za Svet za nacionalno varnost oziroma njegov sekretariat.   

 

MDS-PTR za oceno teroristične ogroženosti Republike Slovenije uporablja 

petstopenjski model: 

 
barvna lestvica stopnja 

ogroženosti 

opis razmer in predvidevanje razvoja dogodka 

 
ZELO NIZKA 

Verjetnost napada je neznatna. Ni indikatorjev grožnje ali 

obetov, da bi se uresničila v kratkoročnem obdobju. 

 
NIZKA 

Nizka verjetnost napada, vendar možnosti napada ni 

mogoče zavreči. Zelo omejeni indikatorji grožnje, vendar ni 

verjetno, da bi se uresničila v kratkoročnem obdobju. 

 
SREDNJA 

Verjetnost napada je srednja. Omejeni indikatorji grožnje, ki 

bi se lahko uresničila v kratkoročnem obdobju.  

 
VISOKA 

Napad je zelo verjeten ali pričakovan. Jasni indikatorji, da se 

bodo grožnje verjetno uresničile v kratkoročnem obdobju. 

Točno določen cilj ali časovni okvir nista znana. 

 
ZELO VISOKA 

Visoka neposredna ogroženost zaradi terorističnega napada. 

Jasni indikatorji neizbežne grožnje: znani so čas, namen in 

cilji. 
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MEDNARODNI ORGANIZIRANI KRIMINAL 

 
Agencija je pridobivala podatke s področja mednarodnega organiziranega 

kriminala. Posebej pomembne čezmejne grožnje in varnostna tveganja so bila 

povezana z organiziranimi kriminalnimi združbami, ki so se v največji meri 

ukvarjale z nedovoljeno trgovino oz. tihotapljenjem prepovedanih drog preko 

tranzitnega območja na Balkanu v države EU ter v manjšem obsegu tudi v 

nasprotni smeri z organiziranjem ilegalnih migracij, trgovino z orožjem in ljudmi 

ter ponarejanjem in preprodajo osebnih dokumentov.  

 

V letu 2018 je agencija ugotavljala povečanje aktivnosti kriminalnih združb iz držav 

Jugovzhodne Evrope v zvezi s tihotapljenjem in preprodajo orožja. Slovenija je bila 

pri teh aktivnostih praviloma tranzitna država, pri izvajanju teh nelegalnih 

aktivnosti pa so kot organizatorji ali izvajalci sodelovali tako državljani držav 

Zahodnega Balkana, nekateri tujci, ki so na začasnem delu v Republiki Sloveniji, in 

tudi posamezni slovenski državljani.  

 

ILEGALNE MIGRACIJE 
 
Agencija je v letu 2018 spremljala migracijske tokove proti Evropi, pri tem pa je 

posebno pozornost namenjala balkanski poti. Spremljala je razmere v izvornih in 

tranzitnih državah, gibanje števila migrantov ter druge trende na področju 

nezakonitih migracij. 

 

V letu 2018 so se migracije z Bližnjega vzhoda, iz Srednje Azije in Afrike proti 

Evropi nadaljevale, število prihodov pa se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo. 

Migranti so najbolj pogosto potovali preko Zahodnega Sredozemlja. Na 

vzhodnomediteranski in balkanski poti je bila razširjena tihotapska dejavnost, s 

katero so se ukvarjale tako transnacionalna kot lokalna omrežja. Vse tranzitne 

države v regiji so se srečevale tudi z zlorabami azilnih postopkov. Na 

zahodnobalkanski poti se je lani močno povečalo število migrantov iz Pakistana, 

Afganistana, Irana in severnoafriških držav, več je bilo tudi Turkov in Palestincev.  

 

PROLIFERACIJA 
 
Na področju proliferacije oz. širjenja orožja, sredstev in opreme za množično 

uničevanje je agencija pridobivala podatke o morebitnih kršitvah mednarodnih 

konvencij in pogodb, ki jih je na tem področju sklenila oz. sprejela Republika 

Slovenija. Pri preverjanju proliferacijsko spornih podjetij in njihovih aktivnosti je 

sodelovala tudi s partnerskimi službami. Preverjala in pridobivala pa je tudi 

podatke o poslovnih aktivnostih specializiranih tujih podjetij iz regije in njihovih 

predstavnikov, ki se ukvarjajo s trgovanjem s konvencionalnim vojaškim orožjem in 

opremo.  
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KRIZNA ŽARIŠČA 
 
Na področju kriznih žarišč je agencija spremljala politične, varnostne in 

gospodarske razmere v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Gre za 

območja stalnih političnih kriz, oboroženih konfliktov na podlagi sektaške 

pripadnosti  ter nestabilnih varnostnih razmer, zaradi česar kratkoročno ni 

pričakovati  bistvene stabilizacije razmer. Številne varnostne grožnje in tveganja na 

teh območjih imajo lahko  negativne vplive in posledice tudi za varnost Republike 

Slovenije, zlasti v povezavi  z možnostjo izgube pomembnih trgov, množičnih 

migracijskih tokov ali povečanim delovanjem terorističnih skupin proti ciljem in 

interesom celotne EU. Agencija je prednostno pridobivala tudi podatke, 

pomembne za varnost slovenskih državljanov, napotenih v vojaške in civilne misije 

v tujini. 

 

PROTIOBVEŠČEVALNO PODROČJE 
 

S protiobveščevalno dejavnostjo je agencija v letu 2018 ugotovljala kontinuirano 

delovanje nekaterih tujih obveščevalnih služb proti Republiki Sloveniji in njenim 

interesom. Na podlagi pridobljenih podatkov je pripravljala, predlagala in izvajala 

ukrepe za preprečevanje delovanja tujih služb proti interesom Republike Slovenije. 

 

Poleg odkrivanja in preprečevanja tujega obveščevalnega delovanja je agencija v 

letu 2018 delovala tudi protiobveščevalno preventivno in z varnostnim 

ozaveščanjem dvigovala nivo zavedanja in odpornosti pred tujim obveščevalnim 

delovanjem v najbolj ranljivih delih državne uprave. 

 

KIBERNETSKE GROŽNJE 

 
Na področju kibernetskih groženj je agencija izvedla dodatne analize in ukrepe ter 

pristojnim organom na nacionalnem nivoju posredovala priporočila za zaščito 

informacijskih sistemov pred tujim zlonamernim kibernetskim delovanjem. Ob 

pridobitvi podatkov o kibernetskih napadih je bila agencija posebej pozorna na 

indice, ki bi kazali, da je v ozadju zlonamernega kibernetskega delovanja posredno 

ali neposredno tuja država in bi na ta način lahko bili ogroženi interesi in 

nacionalna varnost Republike Slovenije.  

 

HIBRIDNE GROŽNJE 
 
Agencija je bila v letu 2018 pozorna na morebitno tuje hibridno delovanje proti 

Republiki Sloveniji. Hibridne grožnje pri katerih gre za koordinirano souporabo 

konvencionalnih in nekonvencionalnih sredstev države bo agencija tudi v prihodnje 

namenjala veliko pozornosti. Agencija je ocenila, da bo tuje hibridno delovanje v 

povezavi z Republiko Slovenijo in njeno bližnjo geografsko regijo v prihodnje 

intenzivno predvsem na področju informacijskih operacij.  
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GOSPODARSKO PODROČJE 
 

Agencija je spremljala potencialne vire ogrožanja narodnogospodarskih interesov, 

ki izhajajo zlasti iz vzpostavljanja novega ravnovesja v svetovnem gospodarstvu, 

zaostrenega tekmovanja za dostop do donosnih tržišč in surovin, sprememb v 

razmerju med ponudbo in povpraševanjem po energetskih virih ob skokovitem 

naraščanju in nihanju njihovih cen, pojavov izolacionizma in protekcionizma ter 

gospodarskih sankcij, ki vodijo v trgovinsko vojno, na evropski ravni pa iz 

naraščanja strukturnih razlik znotraj evrskega območja in neenotnosti držav članic 

glede mehanizmov zagotavljanja stabilnosti v območju evra.  

 

Zaradi vse pomembnejše vloge mednarodnih finančnih organizacij in njihovega 

velikega vpliva na pretok denarja in finančnih transakcij ter zaradi naglega razvoja 

informacijske tehnologije se povečuje tudi hitrost pomembnih finančnih in 

denarnih tokov, posledično pa tudi občutljivost teh institucij na informacije, 

politike ali dogodke po svetu, kar predstavlja stalno tveganje v zvezi z dostopnostjo 

finančnih virov. Vse te okoliščine predstavljajo velik izziv za ohranjanje rasti 

nacionalnega gospodarstva, ki se bo soočalo tudi s starajočim prebivalstvom na 

eni strani in iskanju rešitev zaradi hitre rasti prebivalstva v nerazvitem delu sveta 

ter migracijskimi pritiski na drugi strani. 
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NAČIN DELA AGENCIJE  
 

Organizacijska struktura in obveščevalni krog 
 
Organizacijska struktura agencije sledi zahtevam obveščevalnega kroga, ki je 

sestavljen iz ključnih faz obveščevalno-varnostne dejavnosti: 

 pridobivanja podatkov s tajnim sodelovanjem in posebnimi oblikami 

pridobivanja podatkov, 

 vrednotenja in analiziranja obveščevalnih podatkov ter 

 posredovanja obveščevalnih informacij zunanjim prejemnikom. 
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Metode dela 
 

Zbiranje podatkov s tajnimi človeškimi viri oz. tajno sodelovanje je 
najpomembnejša oblika pridobivanja podatkov, s katero agencija preko 
posameznikov v izpostavljenih sredinah oz. posameznikov, ki imajo z njimi stike, 
zbira podatke iz 2. člena zakona o ZSOVA. V letu 2018 je bilo tajno sodelovanje 
osnovna oblika pridobivanja podatkov, pri čemer je agencija iskala nove možnosti 
za pridobivanje tajnih izvorov, da bi lahko uresničila programske naloge in 
izpolnila naročila prejemnikov informacij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod pogoji, določenimi z ZSOVA, lahko agencija za opravljanje svojih nalog 
uporablja naslednje posebne oblike pridobivanja podatkov: 
 

- spremljanje mednarodnih sistemov žičnih zvez (21. člen ZSOVA), 
- nadzorovanje in snemanje telekomunikacij v Republiki Sloveniji 

(24. člen ZSOVA) in izpis prometa (24. a člen ZSOVA), 
- tajni nakup predmetov in dokumentov (21. člen ZSOVA) 
- kontrola pisem in drugih občil (24. člen ZSOVA) 
- tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z 

uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje (22. člen ZSOVA). 
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Sodelovanje z državnimi organi 
 
Agencija je bila vključena v delo Sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV), 

v katerem je bil po Odloku o Svetu za nacionalno varnost direktor agencije 

imenovan za namestnika vodje Sekretariata SNAV. Po sklepu Vlade Republike 

Slovenije je agencija v prvi polovici leta še opravljala strokovna in administrativno-

tehnična dela za potrebe Sekretariata SNAV. Po novem odloku o SNAV zagotavlja 

administrativno-tehnično podporo za delovanje SNAV, SSNAV in operativne 

skupine SSNAV Nacionalni center za krizno upravljanje.  

 

Predstavniki agencije so v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije sodelovali v 

številnih drugih medresorskih delovnih skupinah in komisijah. Agencija je med 

drugim vodila vladno Medresorsko delovno skupino za protiterorizem. Agencija je 

s svojim predstavnikom aktivno sodelovala v Operativni skupini SSNAV, ki 

zagotavlja analitično in strokovno podporo SSNAV oz. pripravlja celovito oceno 

nacionalne varnosti po posameznih  področjih, s svojim predstavnikom je bila 

aktivna v delovni skupini SSNAV za prenovo Resolucije o strategiji nacionalne 

varnosti Republike Slovenije, sodelovala  je v medresorski delovni skupini za 

pripravo in izvajanje ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij ter v 

medresorski delovni skupini za pripravo nacionalne strategije o kibernetski 

varnosti in vodila delovno skupino za odpravo pomanjkljivosti na področju 

preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem. 

 

 

Mednarodno sodelovanje 
 

Osnovni namen mednarodnega sodelovanja je v pridobivanju potrebnih podatkov 

in informacij, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo spoznanja agencije, predvsem tista, ki 

so potrebna za ocenjevanje ogrožanja notranje varnosti Republike Slovenije ter 

širše mednarodne varnosti. Zaradi tega ima agencija  razvito mednarodno 

sodelovanje z večjim številom obveščevalno varnostnih služb, sodeluje pa tudi v 

mednarodnih varnostno-obveščevalnih multilateralnih forumih in organizacijah. 

 

Tovrstno sodelovanje je za agencijo izjemnega pomena, saj se v današnjem času 

soočamo s številnimi varnostnimi in obveščevalnimi izzivi, kjer je sodelovanje v 

širšem smislu, ključno. Na različne grožnje, bodisi povezane z mednarodnim 

terorizmom, mednarodnim organiziranim kriminalom, nadnacionalnimi grožnjami 

in drugimi oblikami ogrožanja, se posamezna služba oziroma država danes sama 

zelo težko odziva oziroma sooča, saj so aktivnosti širše prepletene. Zato je 

mednarodno sodelovanje in delitev informacij, izkušenj in dobrih praks med 

partnerskimi službami in forumi  edinstveno orodje za zagotavljanje varnosti 

države, njenih državljanov, ustavne ureditve kot tudi kolektivne varnosti v svetu.  
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OBVEŠČANJE NASLOVNIKOV, INFORMACIJE AGENCIJE 
 

Zunanje informiranje in obveščanje je agencija izvajala v skladu z nalogami iz 
ZSOVA in na podlagi določb Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Zbrane ugotovitve je 
redno pošiljala z zakonom določenim naslovnikom v obliki različnih analitičnih 
izdelkov o ključnih programskih vsebinah in varnostno pomembnih dogodkih ter 
subjektih.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lani je naslovnikom poslala 646 informacij. Večji delež informacij se je nanašal na 
varnostne vsebine, povezane z mednarodnim terorizmom in mednarodnim 
organiziranim kriminalom (predvsem ilegalnimi migracijami), nekoliko manjši pa 
na vsebine z obveščevalnega področja.  

DELEŽ INFORMACIJ NA VARNOSTNEM IN OBVEŠČEVALNEM PODROČJU V LETU 2018 
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STRUKTURA ZAPOSLENIH 
 

V agenciji je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 59,35% moških in 40,65% žensk. 

Povprečna starost zaposlenih na dan 31.12.2018 je znašala 46,3 in se je glede na 

stanje na dan 31.12.2016 oz. 31.12.2017 zvišala za 0,3 leta, od leta 2007 pa se kar za 

4,6 leta, saj je na dan 31.12.2007 povprečna starost zaposlenih v agenciji znašala 

41,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V agenciji je ob koncu leta prevladoval delež zaposlenih s sedmo stopnjo 

izobrazbe, in sicer 43,9 odstotka, sledili so jim zaposleni s šesto (32,5 odstotka) in 

peto stopnjo izobrazbe (15,4 odstotka) ter z osmo stopnjo ali več (7,3 odstotka). 

 

 

 

GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V SOVI 
od 2008 do 2018 
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PRORAČUN AGENCIJE 

 

leto veljavni proračun 

2008 16.136.982,45 

2009 15.680.265,90 

2010 15.308.927,53 

2011 15.438.427,51 

2012 13.943.270,49 

2013 13.130.635,93 

2014 12.550.897,21 

2015 12.383.669,00 

2016 12.978.027,78 

2017 14.954.906,35 

2018 14.011.038,00 

2019 15.595.587,00* 

 

 

* Vlada RS je 24. 1. 2019 na svoji 16. redni seji potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2019, s katerim je povišala proračunska 
sredstva agencije iz sprejetega proračuna za 2019 s 13.954.808 na  15.595.587 EUR. 

VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV AGENCIJE OD 2008 DO 2019 
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NADZOR NAD DELOM SOVE 

 
Nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb je posebnega pomena za vsako 

demokratično državo, tako z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin kot tudi zakonitosti, učinkovitosti, strokovnosti, porabe finančnih 

sredstev in pravilnosti izvajanja programskih usmeritev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentarni nadzor nad agencijo izvaja Državni zbor Republike Slovenije prek 

Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v skladu z Zakonom o 

parlamentarnem nadzoru  obveščevalnih in varnostnih služb. Agencija je KNOVS 

vsake štiri mesece pošiljala obdobna poročila o izvrševanju svoje splošne 

dejavnosti in uporabi nadzorovanih ukrepov.  

 

Sodni nadzor nad delom agencije izvaja Vrhovno sodišče Republike Slovenije, in 

sicer s tem, ko predsednik tega sodišča s pisnimi odredbami dovoljuje na predlog 

direktorja agencije izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov iz 24. in 24.a 

člena ZSOVA.  

 

Strokovni nadzor nad delom agencije izvaja Vlada Republike Slovenije s 

spremljanjem aktivnosti agencije in rezultatov njenega dela v primerjavi s 

pričakovanimi rezultati. Vlada usmerja delo agencije in ga usklajuje z delovanjem 

drugih obveščevalnih oziroma varnostnih služb. Agencija  je Vladi RS v začetku 

leta 2018 poslala Poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove v letu 2017 ter 

Program dela Sove za leto 2018 in ju na podlagi Zakona o parlamentarnem 

nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb poslala v obravnavo Komisiji za nadzor 

obveščevalnih in varnostnih služb. 
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Finančni nadzor nad poslovanjem agencije opravljata Ministrstvo za finance 

Republike Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije. Agencija vodi 

evidence svojega finančno-materialnega poslovanja v skladu s predpisi, ki veljajo 

za finančno poslovanje državnih organov, notranji nadzor navedenega področja pa 

izvaja državni notranji revizor agencije.  

 

Notranji nadzor v agenciji opravljata generalni obveščevalni nadzornik agencije, ki 

z inšpekcijskimi pregledi ugotavlja zakonitost, strokovnost, obseg, kakovost in 

pravočasnost opravljanja nalog v agenciji ter uspešnost in učinkovitost dela 

notranjih organizacijskih enot ali posameznih delovnih področij, ter notranji 

revizor v agenciji, ki spremlja notranje organizacijske enote s finančnega vidika 

glede ekonomičnosti, uspešnosti in učinkovitosti. 

 

Nadzor javnosti je oblika nadzora nad delom agencije, ki ni posebej 

institucionalizirana. Nadzor javnosti se kaže prek sredstev javnega obveščanja. 

Posameznik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke iz zbirk osebnih 

podatkov, ki jih vodi agencije. Funkcijo nadzora javnosti opravlja tudi varuh 

človekovih pravic, ki na pobudo posameznika lahko preuči, ali je agencija kršila 

njegove pravice ali temeljne svoboščine. 

 

Zakonitost dela agencije je bila lani predmet tako zunanjih kot notranjih oblik 

nadzora. Zunanje institucije oz. organi, in sicer Komisija Državnega zbora 

Republike Slovenije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije so bili nosilci parlamentarnega, 

sodnega in upravnega nadzora, agencija pa nosilka notranjega strokovnega 

nadzora in notranjega revidiranja. Nadzorstvene aktivnosti so se izvajale predvsem 

na osnovi in v skladu z Zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in 

varnostnih služb (ZPNOVS, Ur. list RS, št. 93/07). 

 

Agencija je lani dosledno omogočala uresničevanje z ustavo ter zakoni določenih 

pravic posameznikov in pravnih oseb glede pridobivanja informacij javnega 

značaja, povezanih z agencijo oziroma njenimi pristojnostmi, nadaljevala pa je 

tudi redne in ustaljene oblike komuniciranja z mediji. 
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MOŽNOSTI ZAPOSLITVE V SOVI  
 

Agencija opravlja raznovrstne naloge, zato so tudi poklicni profili zaposlenih v 
agenciji zelo raznoliki. Večji del zaposlenih ima družboslovno izobrazbo (politologi, 
obramboslovci, pravniki, ekonomisti), veliko je tudi informatikov in 
elektrotehnikov. 
 
Če vas delo v agenciji dolgoročno zanima, Vas vabimo, da izpolnite vlogo in nam jo 
pošljete po elektronski pošti na naslov sova(at)gov.si. Na prejete vloge ne 
odgovarjamo. V primeru prostih delovnih mest bomo kandidate, ki bodo najbolj 
ustrezali zahtevanim merilom, povabili na razgovor. 

http://www.sova.gov.si/si/o_sovi/zaposlovanje/
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