Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki jo po pooblastilu direktorice mag.
Mojce Kunšek zastopa vodja Izpostave …………………………………
(v nadaljnjem besedilu: AJPES)
in
.......................................................................................................................................,
davčna številka .............................., matična številka……………………….,
ki ga (jo) zastopa ...............................................
(v nadaljnjem besedilu: naročnik)
skleneta

POGODBO O OPRAVLJANJU VEČSTRANSKEGA POBOTA
1. člen
(uvodne ugotovitve)
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da opravljanje prostovoljnega večstranskega pobota ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
(Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1);
- da se večstranski pobot v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPreZP-1 izvaja na podlagi pogodbe o
opravljanju večstranskega pobota;
- da je večstranski pobot, v katerega dolžniki prostovoljno prijavijo svoje obveznosti, opredeljen v 17.
členu ZPreZP-1 (prostovoljni večstranski pobot obveznosti) in v 18. členu ZPreZP-1 (prostovoljni
večstranski pobot nedospelih obveznosti);
- da naročnik predstavlja dolžnika, kot je opredeljen v ZPreZP-1.
2. člen
(predmet)
S to pogodbo AJPES in naročnik uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvedbo prostovoljnega večstranskega
pobota, pri čemer se AJPES zavezuje, da bo za obveznosti, ki jih bo v prostovoljni večstranski pobot prijavil
naročnik, izvedel večstranski pobot, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.
3. člen
(splošna pravila)
Naročnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da se strinja s »Splošnimi pravili sistema večstranskega pobota« (v
nadaljnjem besedilu: splošna pravila), ki predstavljajo sestavni del te pogodbe in so objavljeni na spletni strani
AJPES (www.ajpes.si).

4. člen
(cena storitev in plačilo)
Naročnik bo opravljene storitve prostovoljnega večstranskega pobota AJPES plačal po ceniku tržnih storitev,
ki je objavljen na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).
5. člen
(obveznosti AJPES)
AJPES se zavezuje, da:
- bo obveznosti iz naročnikovih pravilno izpolnjenih prijav vključil v sistem večstranskega pobota;
- bo večstranski pobot prijavljenih naročnikovih obveznosti opravil na način, določen z ZPreZP-1 ter s
splošnimi pravili ter
- bo dolžnika obvestil o rezultatih pobota.
6. člen
(obveznosti naročnika)
Naročnik se zavezuje, da:
• bo v prostovoljni večstranski pobot prijavil le svoje obveznosti, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo v
prostovoljni večstranski pobot in so določeni z ZPreZP-1;
• bo v prijavi obveznosti navedel resnične in točne podatke ter
• so v tej pogodbi navedeni podatki resnični in točni, morebitne spremembe pa bo AJPES pisno
sporočal v roku 8 dni od njihovega nastanka.
7. člen
(odgovornost)
Naročnik in AJPES prevzemata vso odgovornost za medsebojne obveznosti, določene s to pogodbo, ZPreZP1 in splošnimi pravili.
8. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbo pisno odpove. Odpovedni rok je 30 dni in začne teči naslednji dan
po prejemu pisne odpovedi.
AJPES lahko pogodbo odpove tudi brez odpovednega roka, če naročnik zamudi plačilo storitev za več kakor
15 dni ali če krši splošna pravila.
9. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore iz te pogodbe pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. Če sporazumna rešitev ni možna,
spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
10.člen
(število izvodov)
Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod.
11.člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
2

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve
mag. Mojca Kunšek,
direktorica
p.p. ……………………………………..

vodja Izpostave …………………………

Vaša identifikacijska številka je: ………………
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