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Izjava o spodbujanju k večji plačilni 

disciplini v državi

• Cilj: izboljšanje plačilne discipline v državi

• Vsebina:

– Spodbujanje k spoštovanju rokov plačil

– Seznanjanje z možnostmi poravnave medsebojnih 
obveznosti z večstranskim pobotanjem

– Obveščanje o sodelovanju v mesečno 
organiziranem ePOBOT-u AJPES

• Podpis: 23. junija 2010

• Podpisali: GZS, OZS, TZSLO, KGZS, Skupnost 
občin, Združenje občin, AJPES

• Podpisala podporo pobudi: minister za gospodarstvo 
in minister za finance

• Skupne aktivnosti – pot do uspeha?



Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi 
obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno

Meseci 

2010 Število Povprečni dnevni znesek Število Povprečni dnevni znesek 

(v mio EUR) (v mio EUR)

julij 4.683 272 7.019 78

avgust 4.638 319 7.160 79

september 5.378 312 7.817 84

oktober 5.565 333 8.304 91

Vir: Statistično raziskovanje, AJPES

GD SP



Večstransko pobotanje običajen način 

prenehanja medsebojnih obveznosti

ePOBOT AJPES omogoča hiter, varen, 

preprost, učinkovit in poceni način 

poravnavanja medsebojnih že dospelih 

obveznosti poslovnih subjektov.



Pravna podlaga za pobot –

Obligacijski zakonik

• Pobot (kompenzacijo) ureja 311. do 318. člen 

Obligacijskega zakonika.

• Večstranski (multilateralni) pobot je izpostavljen 

tudi v komentarju dr. Miha Juharta k 

Obligacijskemu zakoniku. 

• Pobot je medsebojni obračun vzajemnih 

obveznosti (obveznosti in terjatev).

• V večstransko pobotanje ePOBOT AJPES se 

prijavljajo samo dospele/zapadle obveznosti.



Kdo lahko sodeluje v ePOBOT-u AJPES?

• Gospodarske družbe

• Samostojni podjetniki

• Proračunski uporabniki 

Podatki, prijavljeni v ePOBOT AJPES, so 

varovani kot poslovna skrivnost in jih AJPES ne 

posreduje nikomur.

Varnost je zagotovljena tudi z uporabo KDP.



Kakšni so pogoji za vključitev v 

ePOBOT AJPES?

• Pogodba o izvajanju večstranskega pobotanja 

medsebojnih obveznosti

• Vloga za vključitev v elektronski/spletni način oddaje 

podatkov o zapadlih obveznostih 

• Vključitev v sistem je brezplačna

• Provizija v višini 1 ‰ (promila) od dejansko 

pobotanega zneska obveznosti



Postopek izvajanja ePOBOT-a AJPES

• Prijava obveznosti v pobot

• Računalniški program poišče optimalen pobot v 

vseh verigah (matematični algoritem)

• V krogu podjetij A, B in C bi verigo našli sami

• Pri verigah, ki so dolge več deset členov, »ročno« 

ne gre



Urnik izvajanja ePOBOT-a AJPES

• AJPES izvaja večstransko pobotanje enkrat 

mesečno – običajno prvo sredo v mesecu.

• Do konca leta 2010 bo izveden še en krog:

– 1. decembra 2010

• V decembru 2010 bomo objavili urnik izvajanja 

pobota v letu 2011.



Dosedanji rezultati

• V letošnjih enajstih krogih je naročnikom uspelo 

pobotati 138,4 milijonov evrov medsebojnih 

obveznosti 

• Vsaj neko pobotanje uspe doseči skoraj 83 % 

sodelujočih (v posameznem krogu povprečno 

sodeluje cca 1.400 od skupno blizu 4.000 

naročnikov )

• Povprečno udeleženci pobotajo 13,6  % zneskov 

obveznosti, ki dejansko sodelujejo v pobotu

• Večje število udeležencev v ePOBOT-u = večja 

možnost pobotanja prijavljenih obveznosti!



Struktura udeležencev ePOBOT-a AJPES

• 91 % udeležencev predstavljajo gospodarske družbe

mikro majhna srednja velika SKUPAJ

1. Število vseh družb* 49.875 2.475 790 757 53.897

2. Število družb, vključenih v 

zadnji krog ePOBOT-a AJPES

(3.11.2010)

543 388 193 155 1.279

3. (=2/1) Delež (v %) 1% 16% 24% 20% 2%

* Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2009.



Struktura udeležencev ePOBOT-a AJPES 

po dejavnostih

v %

• trgovina, vzdrževanje in popravila   

motornih vozil 36,6

• predelovalne dejavnosti 34,8

• promet in skladiščenje 7,7

• gradbeništvo 5,9

• strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti 3,7

• ostale dejavnosti 11,3

Vir: Zadnji krog ePOBOT-a AJPES



Kakšni bi bili lahko učinki večstranskega 

pobota  z  udeležbo večine podjetij?

• 8,1 milijarde evrov kratkoročnih poslovnih obveznosti –

domači trg (72 % kratkoročnih poslovnih obveznosti 

družb do dobaviteljev, 31. 12. 2009)

• V pobot bi vključili 4,05 milijarde evrov obveznosti (ob 

predpostavki, da je polovica obveznosti že zapadla)

OCENA UČINKOV POBOTA

• Najmanj 20 % prijavljenih obveznosti - 810 milijonov 

evrov (ob sodelovanju večine dolžnikov)

• v 90-ih letih (SDK) je bilo v obveznem pobotu 

pobotanih okoli 19 % prijavljenih obveznosti
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nepogrešljiv vir 

informacij o 

poslovnih subjektih

enostavno in hitro

prek spleta



Vaša vprašanja?

www.ajpes.si

info@ajpes.si

Dodatne informacije:

Hvala za pozornost!


