
VEČSTRANSKI POBOT
MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI

POSLOVNIH SUBJEKTOV

Sodelujte v večstranskem pobotu medsebojnih obveznosti!

Dodatne informacije 

Podrobnejše vsebinske informacije lahko najdete na spletnem 
portalu AJPES (www.ajpes.si).

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov info@ajpes.si 
ali pokličite naše sodelavce:

Izpostava Ljubljana,                         
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana

01/583 33 00

Izpostava Celje,                                
Gubčeva 2, 3000 Celje                                

03/426 73 02

Izpostava Koper,                              
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper

05/612 10 00

Izpostava Kranj,                               
Slovenski trg 2, 4000 Kranj

04/281 09 40

Izpostava Krško,                              
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško

07/488 29 40

Izpostava Maribor,                           
Trg Leona Štuklja 10, 2000 Maribor

02/235 25 00

Izpostava Murska Sobota,               
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota

02/530 09 80

Izpostava Nova Gorica,                    
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

05/338 62 00

Izpostava Novo mesto,                    
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto

07/391 34 00

Izpostava Postojna,                      
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna

05/700 07 40

Izpostava Trbovlje,                       
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje

03/562 58 00

Izpostava Velenje,                         
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje

03/898 75 00

Centrala - Tehnična pomoč 01/477 42 27
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Svoje obveznosti lahko zmanjšate 
z vključitvijo v večstranski

ePOBOT AJPES!

ePOBOT AJPES omogoča hiter, varen,
preprost, učinkovit in poceni način

poravnavanja medsebojnih
obveznosti poslovnih subjektov.

V ePOBOT AJPES (pobot), ki predstavlja uveljavljen način pre-
nehanja obveznosti po splošnih pravilih obligacijskega prava, 
je  vključenih že veliko zadovoljnih poslovnih subjektov. 

AJPES izvaja obvezni večstranski pobot v skladu z Zakonom o 
preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/2011), 
s katerim želi zakonodajalec, skupaj z drugimi ukrepi, izboljša-
ti plačilno disciplino. Zaradi  zagotavljanja večje učinkovitosti 
se obvezni pobot izvaja skupaj s prostovoljnim (neobveznim) 
večstranskim pobotom. Dolžniki lahko istočasno oddajo pri-
jave tako v obvezni kot tudi v prostovoljni večstranski pobot 
elektronsko, prek spletne aplikacije ePOBOT.

Kdo lahko sodeluje v ePOBOT-u AJPES?
• poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije

Vrste pobota
• obvezni pobot
• prostovoljni (neobvezni) pobot

Prijava v ePOBOT AJPES?
• prek spletnega portala AJPES

Pogoji za vključitev v ePOBOT AJPES?
• prijava na portal AJPES
• identifikacija s kvalificiranim digitalnim potrdilom
• pooblastilo za uporabo storitve ePOBOT (po potrebi)
• sklenitev pogodbe za sodelovanje v prostovoljnem pobotu; 

obrazec pogodbe ter splošni pogoji večstranskega pobota in 
pogoji elektronskega poslovanja so objavljeni na spletnem 
portalu www.ajpes.si

Način izvedbe ePOBOT AJPES?
• s programskimi rešitvami, ki za ugotavljanje verig medse-

bojnih obveznosti uporabljajo matematične algoritme

Kdaj se izvede ePOBOT AJPES?
• pobot se izvede, če ima udeleženec pobota poleg nepo-

ravnanih obveznosti tudi neporavnane terjatve do drugih 
udeležencev pobota, ki jih ti prijavijo v pobot kot svojo ob-
veznost

Kako AJPES varuje podatke?
• vsi podatki, prijavljeni v pobot, so varovani kot poslovna 

skrivnost
• varnost podatkov je zagotovljena tudi z uporabo kvalificira-

nih digitalnih potrdil (certifikatov) registriranih overiteljev v 
Republiki Sloveniji

Cena ePOBOT-a AJPES?
• vključitev v sistem pobota je brezplačna
• udeleženci plačajo provizijo od dejansko pobotanega zne-

ska obveznosti  v višini 0,8  tisočinke (0,80 ‰), pri čemer 
najmanjše plačilo znaša 1,50 EUR, nadomestila pa ne plača-
jo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obve-
znosti v posameznem krogu večstranskega pobota

ePOBOT se izvaja enkrat mesečno po urniku,  ki je
objavljen na spletni strani www.ajpes.si

Kdaj se izvaja ePOBOT AJPES?


