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ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podpisani  Matej  Kovačič  v skladu s  Zakonom o dostopu do informacij  javnega značaja prosim za
dostop do naslednjih informacij javnega značaja:

1.) Kakšen je letni statistični pregled uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov s strani SOVE za
obdobje  od  leta  1999 (sprejem Zakona o  SOVI)  do  junija  2004,  in  sicer število  posameznikov,  v
primerih nadzora telekomunikacijskih sredstev pa tudi število priključkov, katerim je SOVA: 
a) prisluškovala navadnim (ISDN in PSTN) telefonom;
b) prisluškovala mobilnim telefonom;
c) prestrezala ali zasegala elektronsko pošto;
d) prestrezala internetni promet;
e) preko računalniških omrežij tajno pridobila dostop do računalnikov oziroma računalniških sistemov;
f) pridobila izpis telekomunikacijskega prometa;g) izvajala druge oblike kontrole ter nadzorovanje in
snemanje telekomunikacij (npr. prestrezanje SMS, faximilesporočil, itd.);
h) izvajala kontrolo pisem in drugih pošiljk;
i) izvajala posebno obliko pridobivanja podatkov tajnega opazovanja in sledenja na odprtih ali javnih
prostorih z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje?

2.) Kakšen je letni statistični pregled števila oseb, ki so zabeležene v zbirki podatkov o osebah, ki jih
slovenska obveščevalno-varnostna agencija operativno obravnava, za obdobje od leta 1999 (sprejem
Zakona o SOVI) do junija 2004?

3.)  Kakšen  je  letni  statistični  pregled  števila  enot  zbirke  podatkov  o  uporabi  posebnih  oblik
pridobivanja podatkov za obdobje od leta 1999 (sprejem Zakona o SOVI) do junija 2004?

4.) Kakšen je letni statistični pregled števila primerov, ko je SOVA od zunanjih upravljalcev zbirk
podatkov pridobila osebne ter druge podatke, za obdobje od leta 1999 (sprejem Zakona o SOVI) do
junija 2004?
a) V koliko primerih je šlo pri tem za mobilne operaterje?
b) V koliko primerih je šlo pri tem za ponudnike internetnih storitev?

5.)  Kakšen je  letni  statistični  pregled  števila  enot,  ki  jih  vsebuje evidenca  izdanih  uradnih  listin  s
prirejenimi identifikacijskimi podatki  ali uporabo prirejenih identifikacijskih oznak, za obdobje od leta
1999 (sprejem Zakona o SOVI) do junija 2004?

6.)  Kakšen je  letni  statistični  statistični  pregled (za  obdobje od leta 1999 do junija 2004)  uporabe
uradnih listin s prirejenimi identifikacijskimi podatki ter uporabe prirejenih identifikacijskih oznak s
strani SOVE?



7.) Koliko pisnih odredb za tajni nakup dokumentov ali predmetov je izdal direktor agencije ter kakšen
je letni statistični pregled teh odredb za obdobje od leta 1999 do junija 2004?

8.)  Koliko  pisnih  odredb za  spremljanje  mednarodnih  sistemov  zvez  je  izdal  direktor  agencije  ter
kakšen je letni statistični pregled teh odredb za obdobje od leta 1999 do junija 2004?

9.)  Koliko  pisnih  odredb  za  tajno  opazovanje  ali  sledenje  na  odprtih  ali  javnih  prostorih  je  izdal
direktor agencije ter kakšen je letni statistični pregled teh odredb za obdobje od leta 1999 do junija
2004?

10.) Kakšen je letni statistični pregled (za obdobje od leta 1999 do junija 2004) števila  podanih in
odobrenih predlogov uporabe posebnih metod in sredstev (koliko predlogov je podal direktor agencije
in koliko predlogov je bilo s strani predsednika okrožnega sodišča odobrenih) po posameznih razlogih
iz  1.  odstavka  24.  člena  Zakona o  slovenski  obveščevalno-varnostni  agenciji,  torej,   predlogov za
uporabo posebnih metod in sredstev v primerih nevarnosti za varnost države, ki se kaže v:
a) tajnih aktivnostih zoper suverenost, neodvisnost, državno celovitost in strateške interese Republike
Slovenije;
b) tajnih aktivnostih, načrtih in pripravah za izvedbo mednarodnih terorističnih akcij zoper Republiko
Slovenijo ter drugih nasilnih dejanjih proti državnemu organu in nosilcem javnih funkcij v Republiki
Sloveniji ter tujini;
c) posredovanju podatkov in dokumentov, ki so v Republiki Sloveniji opredeljeni kot državna tajnost,
nepooblaščeni osebi v tujini;
d) pripravah na oborožen napad na Republiko Slovenijo;
e) obveščevalni dejavnosti posameznikov, organizacij in skupin v korist tujine;
f) mednarodni organizirani kriminalni dejavnosti?

11.) Kakšen je letni statistični pregled števila javnih naročil, ki jih je izvedla SOVA za obdobje od leta
1999 do junija 2004?

12.)  Kakšen  je  letni  statistični  pregled  števila  nakupov specialne  opreme iz  47.  člena  ZSOVA za
obdobje od leta 1999 do junija 2004?

13.) Kakšen je letni statistični pregled števila nakupov prostorov iz 47. člena ZSOVA  za obdobje od
leta 1999 do junija 2004?

Z  vsebino  navedene  informacije  se  v  skladu  z  Zakonom  o  dostopu  do  informacij  javnega  značaja želim
seznaniti:
- s fotokopijo,
- z elektronskim zapisom.

Za vaš odgovor se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.

S spoštovanjem,

Matej Kovačič
_____________________________________

(podpis vlagatelja)                             


