
 
 

 
 

 

KONTROLE DATUMOV OBVEZNOSTI, PRIJAVLJENIH V VEČSTRANSKI POBOT 
 
Dolžniki skladno s prvim odstavkom 31. člena ZPreZP-1 prijavijo obveznosti z izpolnitvijo naslednjih obveznih 
podatkov: 

- davčna številka upnika, 
- datum in številka računa, 
- datum nastanka zamude, 
- znesek neporavnane obveznosti po računu, 
- zaporedna številka prijave.    

 
Dolžniki ob prijavi obveznosti prostovoljno vpišejo tudi datum začetka teka plačilnega roka, ki je pomemben 
podatek za finančno poslovanje poslovnih subjektov in njihovo uravnavanje plačilne sposobnosti ( 31. člen 
ZFPPIPP).  
 

 
 Ne glede na to, ali je plačilni rok dogovorjen ali ni dogovorjen je datum začetka teka plačilnega roka : 
 

• datum prejema računa 
• če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen: datum prejema blaga ali opravljene 

storitve  
• če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila opravljena storitev: datum prejema 

blaga ali opravljene storitve, 
• če bi moral biti v skladu z zakonom opravljen pregled blaga ali storitev, račun pa je bil prejet pred 

dnevom pregleda: datum pregleda blaga ali storitve. 

 
 
Za pravilno uresničevanje zakonskih določil v zvezi z določanjem rokov so v program vgrajene logične kontrole 
datumov, ki so opisane v nadaljevanju. 
 
I.     LOGIČNE KONTROLE ZA OBVEZNI POBOT 
 
 (tip obveznosti)  1- obvezni dospele obveznosti 

 

https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Obvezni/Opredelitev_zamude
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
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• Datum računa mora biti manjši od datuma pobota. 

• Datum nastanka zamude mora biti manjši od datuma pobota. 
 
 

Datum začetka teka plačilnega roka ni obvezen podatek, v primeru, da je naveden mora ustrezati 
naslednjim kontrolam: 

• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude. 

• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši od datuma pobota. 
 
 

II.     PROSTOVOLJNI POBOT 
 
Pri vrsti pobota  
(tip obveznosti) 2 – prostovoljni pobot – nedospele obveznosti 
(tip obveznosti) 3 – prostovoljni pobot – dospele obveznosti 
 
podatki v poljih: 

• Datum računa,  
• Številka (oznaka) računa, 

• Datum začetka teka plačilnega roka in  

• Datum nastanka zamude 
 
niso obvezni podatki, v primeru, da so navedeni morajo ustrezati naslednjim kontrolam: 
 
Vrsta pobota (tip obveznosti)  2- prostovoljni nedospele obveznosti 

 
 

• Datum računa mora biti manjši od datuma pobota. 

• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši ali enak datumu pobota. 
 

Datum nastanka zamude pri prostovoljnem pobotu nedospelih obveznosti (tip=2) praviloma ni naveden, ker 
gre za prijavo nezapadlih obveznosti in dejansko ne obstaja. Če je datum zaradi potreb poslovnih subjektov 
oziroma njihovih programskih rešitev vseeno naveden, so kontrole naslednje: 

• Datum nastanka zamude mora biti večji od datuma pobota. 

• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude. 
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Vrsta pobota (tip obveznosti)  3- prostovoljni dospele obveznosti 

 
 

• Datum računa mora biti manjši od datuma pobota. 

• Datum nastanka zamude mora biti manjši od datuma pobota. 
• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude. 

• Datum začetka teka plačilnega roka mora biti manjši od datuma pobota. 


