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SPODBUJANJE UPORABNIKOV K SODELOVANJU PRI POBOTU 
 
Spoštovani, 
 
v AJPES smo razmišljali o tem, da bi podjetjem omogočili hitrejše zapiranje medsebojnih obveznosti in 
terjatev zaradi pričakovanja večjih likvidnostnih težav zaradi prenehanja ali upada aktivnosti v 
podjetjih. 
 
Tako smo v aprilu 2020 prvič izvedli večstranski pobot dvakrat mesečno.  
 
Dodatni krogi izvajanja večstranskega pobota so uvedeni, da se podjetjem omogoči hitrejše zapiranje 
medsebojnih obveznosti.  
Spremenjen je bil tudi časovni načrt večstranskega pobota.  
 
Terminski plan in odpiranje krogov si lahko ogledati v Urniku izvajanja pobota v letu 2020 na povezavi 
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Splosno/Urnik 
 
Dne 1. 5. 2020 je začel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 (ZDLGPE), po katerem Republika Slovenija prevzema poroštvo za kredite, ki jih 
bodo banke in hranilnice odobrile kreditojemalcem za omilitev posledic epidemije. 
 
Podjetje oziroma kreditojemalec, ki želi biti vključen v finančno likvidnostno shemo, mora sodelovati 
tudi v verižnem pobotu terjatev in obveznosti oziroma biti vključen v sistem obveznega večstranskega 
pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline, in sicer z namenom 
preprečevanja verižne nelikvidnosti. 
 
Vključenost v sistem lahko dokažete s potrdilom. 
 
Po vsakem izvedenem krogu pobota dolžniki lahko praviloma še isti dan na portalu AJPES prevzamejo:  
− »Potrdilo o prijavi obveznosti, sprejetih v večstranski pobot«. Potrdilo je pripravljeno v obliki pdf 
datoteke, in sicer za vse dolžnike, ki so oddali prijave v pobot, ne glede na rezultat pobota. 
 
Spomnimo, da je obvezni pobot dejansko obvezen le za tiste dolžnike, ki ne uspejo uravnavati svoje 
kratkoročne plačilne sposobnosti in zapadlih obveznostih ne uspevajo poravnavati v dogovorjenih 
plačilnih rokih. Dolžnost prijave v obvezni pobot je predpisana le enkrat (praviloma v prvi krog pobota 
obveznega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude), lahko pa dolžnik isto obveznosti, ki v prejšnjem 
obveznem pobotu ni prenehala ali ni bila še poplačana z denarjem, ponovno prijavi (tudi v istem 
mesecu) v prostovoljni večstranski pobot pri AJPES. 
 
Vsled tega vas vabimo, da si na naši spletni strani na povezavi 
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vkljucitev_v_sistem#b112 
pripravite pogodbo za sodelovanje v prostovoljnem večstranskem pobotu AJPES (možnost uporabe 
klasičnega obrazca v word obliki ali elektronskega obrazca). Pogodbo, ki jo pripravite v dveh izvodih, 
lahko pošljete ali prinesete k nam na AJPES, kjer vam bomo pogodbo tudi aktivirali. 
 
V primeru vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 02/530-09-86. 
 
Želimo vam uspešno pobotanje obveznosti in terjatev!  
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