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Zadeva: Mnenje na predlagane spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju 

Zveza: Vaš dopis št. 007-118/2011/ z dne 25.07.2011 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Prejeli smo vaš dopis št. 007-118/2011/ z dne 25.07.2011, v katerem nam v mnenje pošiljate predlagane 

spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v 

nadaljevanju: ZFPPIPP), ki sta jih podala Državno pravobranilstvo RS in Odvetniška zbornica Slovenije. V 

nadaljevanju vam sporočamo naše mnenje glede prejetih predlogov. 

 

1.  

 

Državno pravobranilstvo RS predlaga dopolnitev 122.a člena ZFPPIPP z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Center za informatiko posreduje podatke iz prvega odstavka 122. člena v informatizirani obliki Državnemu 

pravobranilstvu RS, ki te podatke potrebuje za učinkovitejši nadzor nad subjekti v insolvenčnih postopkih zaradi 

zaščite interesov države in njenih institucij, kakor tudi za izvajanje nalog zastopanja države in njenih institucij pred 

domačimi in tujimi sodišči.« 

 

K dosedanjemu 122.a členu pa se doda nov 122.b člen, ki se glasi: 

»Državno pravobranilstvo kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih le podatke za tiste pravne in 

fizične osebe, ki jih vodi v svojih vpisnikih kot aktivne zadeve, zaradi postopkov pri izvrševanju svoje zakonsko 

določene naloge in pristojnosti.« 

 

  

Državno pravobranilstvo RS v obrazložitvi predloga navaja, da po sedanji ureditvi navedene podatke Center za 

informatiko pri Vrhovnem sodišču RS posreduje AJPES, ki jih objavi na svojih spletnih straneh. Z namenom 

zmanjševanja administrativnih opravil (na državnem pravobranilstvu morajo ročno dnevno pregledovati ter preverjati 

objave na AJPES-u, s čemer je skupaj obremenjenih 10 oseb) želi Državno pravobranilstvo RS pridobiti 

neposreden dostop. Kot ustrezno zakonsko podlago Državno pravobranilstvo RS navaja 12. člen Zakona o 

državnem pravobranilstvu, ki v drugem odstavku določa, da ima Državno pravobranilstvo na podlagi tega zakona 

ali drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne 

zadeve pravico do brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega elektronskega dostopa do 

informatiziranih vpisnikov sodišč in vseh javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih upravljajo organi 

javnega sektorja v informatizirani obliki. V navedene zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in 

naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke sodnega ali drugega postopka, navedbo namena 

dostopa ter opravilne številke zadeve državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo lahko v podatke iz 
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zbirk podatkov vpogleda, jih kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje 

zakonsko določene naloge in pristojnosti.  

 

Informacijski pooblaščenec meni, da je glede na navedeno zakonsko podlago Državno pravobranilstvo RS 

upravičeno pridobivati podatke iz prvega odstavka 122. člena na način, da mu jih v informatizirani obliki posreduje 

Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS. Informacijski pooblaščenec soglaša s predlagano 

spremembo 122.a člena ter 122.b člena ZFPPIPP. Seveda pa mora posredovanje zajemati le podatke, ki se 

nanašajo na osebe, ki so obdolţenci, obtoţenci ali stranke sodnega ali drugega postopka, v katerem 

drţavo zastopa drţavno pravobranilstvo. 

 

 

2. 

 

Odvetniška zbornica Slovenije v svoji pobudi predlaga: 

»Da nosilci nalog povezanih z elektronskim poslovanjem pravosodja zagotovijo izmenjavo vseh podatkov potrebnih 

za elektronsko poslovanje odvetnikov, kot na primer: 

- Pri elektronski izmenjavi pisanj potrdila o prejemu, podatke o številki spisa strankam in drugi potrebni podatki za 

avtomatski prenos podatkov v elektronski spis odvetnikov v elektronski obliki in ne v PDF. 

- V insolvenčnih postopkih najmanj enkrat tedensko paketna obvestila o vseh začetih insolvenčnih postopkih v 

Sloveniji. 

- Za odvetnike, ki so vključeni v elektronsko poslovanje pri insolvenčnih postopkih obveščanje o vseh sklepih, ki se 

objavljajo na portalu AJPES v vseh zadevah, pri katerih je odvetnik vložil prijavo terjatve oziroma zastopnika upnika 

v konkretnem postopku. 

Za vse postopke, začete od določenega datuma dalje, predlog 1. 1. 2012 vodenje elektronskih spisov, do katerih 

imajo dostop odvetniki, vključeni v varnostno shemo, ki zastopajo katero od strank v konkretnem spisu.« 

 

Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da iz pobude, ki jo je podala Odvetniška zbornica Slovenije, ni razvidno, kateri 

osebni podatki bi bili predmet elektronske izmenjave podatkov, kateri nosilci bi bili zavezani k pripravi in 

posredovanju podatkov, niti niso navedeni konkretni predlogi sprememb oz. dopolnitev zakonskih podlag, ki bi 

omogočili takšno obdelavo osebnih podatkov. Zato Informacijski pooblaščenec do prejete pobude Odvetniške 

zbornice Slovenije ne more podati svojega mnenja in Odvetniško zbornico Slovenije poziva, da svoj 

predlog konkretizira tako, da bo predlog vseboval informacijo o osebnih podatkih, ki bi bili predmet elektronske 

izmenjave podatkov, nosilcih, ki bi bili zavezani k pripravi in posredovanju podatkov, ter spremembah zakonskih 

podlag, s katerimi bi se takšna obdelava osebnih podatkov omogočila. Predvsem pa Pooblaščenec pogreša 

utemeljitev, iz katere bi izhajala potrebnost spremembe v pridobivanju osebnih podatkov s strani odvetnikov. 

 

 

Lep pozdrav,          

 

                       Informacijski pooblaščenec 

                                      Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav. 

                                     Pooblaščenka 

 

 

 

 


