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SOVA ZANIKA IZ KONTEKSTA IZTRGANE IN NAPAČNO INTERPRETIRANE IZJAVE V MEDIJIH 

 

V informativni oddaji POP TV 24ur zvečer je bil 10. oktobra 2019 ob 22. uri objavljen prispevek, v 

katerem je bila objavljena iz konteksta iztrgana in napačno interpretirana telefonska izjava 

direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije mag. Rajka Kozmelja, ki jo je dal 2. oktobra 

2019 za prispevek v informativni oddaji POP TV 24ur ob 19. uri.  

 

Direktor agencije ni nikoli izjavil, da je bilo za zaposlitev kogar koli v agenciji ustanovljeno novo 

delovno mesto, kot je napačno interpretirano v prispevku v oddaji 24ur zvečer 10. oktobra 2019 in iz 

česar so sledili tudi napačni sklepi v nadaljevanju prispevka.  

 

V svoji izjavi 2. oktobra je direktor potrdil, da pri domnevno sporni zaposlitvi ne gre za zaposlitev na 

eno od prostih delovnih mest, ki jih je agencija javno objavila konec maja 2019. Direktorjev odgovor 

"Drži." se je nanašal izključno na to, da je bila zaposlitev izvedena po obstoječem postopku brez 

objave ali razpisa v skladu z Zakonom o Sovi, in ne na vprašanje o ustanovitvi novega delovnega 

mesta, kot je prikazano v prispevku 10. oktobra. V tem prispevku sta očitno združeni dve različni 

izjavi direktorja agencije na dve različni vprašanji novinarke tako, da objavljeno ne odraža 

dejanskega stanja. Ni res, da bi za konkretno zaposlitev agencija oblikovala novo delovno mesto - s 

konkretno zaposlitvijo se je zapolnilo delovno mesto, ki je bilo takrat že eno leto prosto v okviru 

sistemizacije delovnih mest, sprejete v mandatu predhodnega direktorja. 

 

Agencija ima možnost v skladu z 28. členom Zakona o Sovi zaposlovati brez objave ali razpisa. Na 

svoji spletni strani ima objavljen poziv k oddaji prijav za zaposlitev v agenciji, na katerega se lahko 

prijavi vsakdo, ki meni, da bi svoja znanja in izkušnje lahko koristno uporabil pri izvajanju nalog 

agencije. Navedbe, da se je v agenciji nekdo zaposlil "brez razpisa" pomenijo, da je kandidat izrazil 

interes za zaposlitev s posredovanjem izpolnjene vloge s spletne strani agencije ter da je bil izbran 

kot najboljši v konkretnem postopku, v katerem je pristojna komisija primerjala več kandidatov z 

ustreznimi kompetencami, in ne, da je bil izbran brez izbirnih postopkov in preverjanj. 

 

Kot smo že pojasnili, je agencija zaprosila Inšpektorat za javni sektor, naj kot pristojni organ z 

ustreznimi strokovnimi kompetencami opravi nadzor zaposlitev v agenciji, ter na podlagi dejstev, in 

ne različnih netočnih in napačnih interpretacij, ugotovi dejansko stanje glede zakonitosti izvedenih 

zaposlitvenih postopkov v agenciji. 

 


