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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD 
PRI PLAČILIH

I UVOD

1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

1.1. OCENA STANJA:

1.1.1. Splošno:

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v 
nadaljnjem besedilu: predlog zakona) dopolnjuje in izboljšuje Zakon o preprečevanju zamud 
pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP). ZPreZP je deloma 
sledil rešitvam Direktive 2011/7/ES o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/7/ES), deloma pa je uvedel tudi institute, ki jih Direktiva 
2011/11/EU ni zajemala. 

ZPreZP je pomenil nov pristop k razvoju pravnega in poslovnega okolja. ZPreZP spodbuja 
pravočasno plačevanje in odpravljanje zamud pri plačilih v trgovinskih poslih med 
gospodarskimi subjekti ter med gospodarskimi subjekti in javnimi organi. 

ZPreZP je odraz dejstva, da se veliko plačil, zlasti zaradi finančno in gospodarsko zahtevnih 
razmer opravi pozneje kot je bilo dogovorjeno, kljub dostavljenemu blagu ali opravljenim 
storitvam. Povečanje plačilne nediscipline, ki je bilo zaznano pred uveljavitvijo ZPreZP, je 
negativno vplivalo na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov. Upniki so 
tako zaradi zamud pri plačilih potrebovali zunanje financiranje, ki je težje dostopno v obdobju 
gospodarskega upada, kar je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, zlasti malih in 
srednje velikih. 

1.1.2. Glavni ukrepi, katere je kot odgovor na plačilno nedisciplino uvedel ZPreZP so:

a) Določitev najdaljših dovoljenih plačilnih rokov:
ZPreZP kot najdaljši dovoljeni plačilni rok določa:

 60-120 dnevni plačilni rok za gospodarske subjekte,
 30 dnevni plačilni rok za javne organe ter
 splošni 30 dnevni plačilni rok, če plačilni rok ni pogodbeno določen. 

b) Povrnitev stroškov izterjave:
11. člen ZPreZP sledi členu 6. Direktive 2011/7/EU, ki določa pravico do nadomestila 
stroškov izterjave v višini 40 EUR. Upnik ima pravico do navedenega zneska, ne da bi moral 
dokazovati, da mu je v tem znesku zaradi zamude dolžnika nastala škoda. Višina 
nadomestila je določena skladno z Direktivo 2011/7/EU, pri čemer 40 EUR približno 
odgovarja stroškom, ki bi jih sledeč odvetniški tarifi upnik imel, če bi za pripravo obvestila o 
zamudi najel odvetnika. Navedba, da je upnik upravičen do teh stroškov »brez opomina« 



pove, da upnik pridobi upravičenje do povrnitve stroškov izterjave z nastopom dejstva 
zamude dolžnika.

c) Obvezen pobot:
ZPreZP je uvedel obvezni večstranski pobot. Dolžnost prve prijave denarne obveznosti v 
sistem večstranskega pobota velja za dolžnike, ki ne poravnajo svoje dospele denarne 
obveznosti v pogodbenem ali zakonskem roku. Obvezni večstranski pobot se imenu navkljub 
pomembno razlikuje od pobota, kot ga ureja Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 
UPB-1; v nadaljnjem besedilu: OZ). Najpomembnejša razlika je, da večstranski pobot ne 
zahteva vzajemnosti dveh denarnih terjatev. V okviru večstranskega pobota se tako 
medsebojno pobotajo obveznosti dolžnikov, ki se niso nikoli srečali. (A dolguje B-ju, B 
dolguje C-ju, C dolguje A-ju – njihove terjatve niso vzajemne, kar pomeni, da ni pogoja za 
pobot po OZ; sistem večstranskega pobota, pa omogoča njihov pobot). Sodišča so v 
preteklosti večstranski pobot obravnavala kot več (sočasnih) odpustov dolgov.1

d) Trenutek pričetka teka roka za plačilo:
ZPreZP je vezal pričetek teka plačilnega roka na trenutek prejema blaga ali opravljene 
storitve. 

e) Register menic protestiranih zaradi neplačila:
ZPreZP je vzpostavil javni register menic protestiranih zaradi neplačila, ki ga vodi Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES). 
Register menic protestiranih zaradi neplačila pomeni informacijo vsem udeležencem na trgu, 
da dolžnik ne izpolnjuje svojih obveznosti in omogoča bodočim pogodbenim strankam več 
varnosti pri poslovanju. Sicer je protest menice možen tudi zaradi neakcepta. Protest se 
opravi pri notarju, ki izvedbo protesta zaračuna. Če je bila menica izdana s klavzulo »brez 
protesta« ali »brez stroškov«, se protest ne opravlja. Take menice se v register ne vpisujejo.

1.1.3. Uspešnost izvedenih pobotov:

Po podatkih AJPES-a je v prvem obveznem večstranskem pobotu, ki je bil opravljen 15. 4. 
2011, svoje obveznosti prijavilo 21.344 dolžnikov v skupnem znesku 1.402.362.338 EUR. 
Vsaj del obveznosti je v tem krogu uspelo pobotati 10.485 ali 49,12 % dolžnikom, ti dolžniki 
pa so pobotali skupaj 89.982.806 EUR. 

V drugem obveznem večstranskem pobotu, ki je bil opravljen 20. 5. 2011, je svoje 
obveznosti prijavilo 20.952 dolžnikov, to je 392 manj kot v prvi obvezni pobot, od tega je bilo 
15.259 ali 72,8 % istih dolžnikov kot v mesecu aprilu, 5.693 ali 27,2 % pa novih dolžnikov. 
Skupni znesek prijavljenih obveznosti je bil 1.263.189.075 evrov. Vsaj del obveznosti je v 
tem krogu uspelo pobotati 10.317 ali 49,24 % dolžnikom, ti dolžniki pa so pobotali skupaj 
81.576.626 EUR.

V tretjem obveznem večstranskem pobotu, ki je bil opravljen 10. 6. 2011, je svoje obveznosti 
prijavilo 17.735 dolžnikov, to je 3.217 manj kot v drugi obvezni pobot, od tega je bilo 15.082 
ali 85,0 % istih dolžnikov kot v mesecu maju, 2.653 ali 15,0 % pa novih dolžnikov. Skupni 
znesek prijavljenih obveznosti je bil 956.011.696 EUR. Vsaj del obveznosti je v tem krogu 
uspelo pobotati 8.294 ali 46,8 % dolžnikom, ti dolžniki pa so pobotali skupaj 61.060.976 
EUR. 

                                               
1 Primerjaj npr. Sklep III Ips 59/2000; dosegljivo na: 
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/31311/



Preglednica 1: Rezultati obveznih večstranskih pobotov AJPES
Datum 

pobota 
Število 
dolžnikov 

Znesek 
prijavljenih 
obveznosti 
(v EUR) 

Znesek 
upoštevanih 
obveznosti 
(v EUR) 

Pobotani 
znesek 
(v EUR) 

Delež 
pobotanih 
obveznosti 
(od 
upoštevanih
) 
(v %) 

Delež 
dolžnikov, ki 
so pobotali 
vsaj del 
obveznosti 
(v %) 

1 2 3 4 5 6 (=5/4) 7
15.4.2011 21.344 1.402.362.33

8 
704.059.159 89.982.806 12,8% 49,1 

20.5.2011 20.952 1.263.189.07
5 

717.997.956 81.576.626 11,4% 49,2% 

 10.6.2011 17.735 956.011.696 504.455.432 61.060.976 12,1% 46,8% 

Vir: AJPES

Struktura dolžnikov in pobotanih obveznosti po pravnoorganizacijski obliki nam pove, da je 
velika večina dolžnikov gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov (95,2 %), medtem ko 
je drugih pravnoorganizacijskih oblik le 4,8 %. Tudi delež prijavljenih obveznosti in pobotanih 
obveznosti je v veliki večini na strani gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Tudi pri 
drugem in tretjem večstranskem pobotu se struktura dolžnikov in pobotanih obveznosti ni 
bistveno spremenila.

Slika 1: Prvi večstranski pobot po ZPreZP dne 15. 4. 2011 - struktura dolžnikov in pobotanih 
obveznosti, po pravno-organizacijskih oblikah

Vir: AJPES

Slika 2: Drugi večstranski pobot po ZPreZP dne 20. 5. 2011 - struktura dolžnikov in 
pobotanih obveznosti, po pravno-organizacijskih oblikah

Vir: AJPES

Slika 3: Tretji večstranski pobot po ZPreZP dne 10. 6. 2011 - struktura dolžnikov in pobotanih 
obveznosti, po pravno-organizacijskih oblikah



Vir: AJPES

Iz strukture višine prijavljenih obveznosti dolžnikov v večstranski pobot po razredih je 
razvidno, da je število dolžnikov, ki prijavijo obveznost do višine 250 EUR manj kot 10 %. 
Dolžnikov, ki prijavijo obveznosti do višine 50 EUR pa je do 2 %. 

Preglednica 2: Prvi večstranski pobot po ZPreZP dne 15. 4. 2011- struktura višine prijavljenih 
obveznosti dolžnikov v večstranski pobot po razredih
Prijavljena obveznost do: Število dolžnikov po 

razredih 
Delež dolžnikov 

50 € 198 0,9% 

100 € 287 1,3% 

250 € 784 3,7% 

500 € 1.055 4,9% 

750 € 850 4,0% 

1.000 € 646 3,0% 

2.500 € 2.725 12,8% 

5.000 € 2.578 12,1% 

7.500 € 1.546 7,2%

10.000 € 1.101 5,2% 

25.000 € 3.471 16,3% 

50.000 € 2.107 9,9% 

75.000 € 1.053 4,9% 

100.000 € 607 2,8% 

250.000 € 1.321 6,2% 

500.000 € 526 2,5% 

750.000 € 194 0,9% 

1.000.000 € 91 0,4% 

5.000.000 € 186 0,9% 

10.000.000 € 12 0,1% 

50.000.000 € 6 0,0% 

100.000.000 € 0 0,0% 
Skupaj 21.344 100,0% 

Vir: AJPES



Preglednica 3: Drugi večstranski pobot po ZPreZP dne 20. 5. 2011- struktura višine 
prijavljenih obveznosti dolžnikov v večstranski pobot po razredih

Prijavljena obveznost do: Število dolžnikov po razredih Delež dolžnikov 
50 € 176 0,8% 

100 € 395 1,9% 

250 € 901 4,3% 

500 € 1.131 5,4% 

750 € 875 4,2% 

1.000 € 676 3,2% 

2.500 € 2.773 13,2% 

5.000 € 2.557 12,2% 

7.500 € 1.568 7,5% 

10.000 € 1.109 5,3% 

25.000 € 3.415 16,3% 

50.000 € 1.975 9,4% 

75.000 € 938 4,5% 

100.000 € 528 2,5% 

250.000 € 1.097 5,2% 

500.000 € 399 1,9% 

750.000 € 166 0,8% 

1.000.000 € 87 0,4% 

5.000.000 € 170 0,8% 

10.000.000 € 13 0,1% 

50.000.000 € 2 0,0% 

100.000.000 € 1 0,0% 
Skupaj 20.952 100,0% 

VIR: AJPES



Preglednica 4: Tretji večstranski pobot po ZPreZP dne 10. 6. 2011- struktura višine 
prijavljenih obveznosti dolžnikov v večstranski pobot po razredih

Prijavljena obveznost do: Število dolžnikov po razredih Delež dolžnikov 
50 € 364 2,1% 

100 € 349 2,0% 

250 € 923 5,2% 

500 € 1.003 5,7% 

750 € 763 4,3% 

1.000 € 605 3,4% 

2.500 € 2.401 13,5% 

5.000 € 2.072 11,7% 

7.500 € 1.371 7,7% 

10.000 € 966 5,4% 

25.000 € 2.689 15,2% 

50.000 € 1.551 8,7% 

75.000 € 672 3,8% 

100.000 € 423 2,4% 

250.000 € 883 5,0% 

500.000 € 333 1,9% 

750.000 € 143 0,8% 

1.000.000 € 72 0,4% 

5.000.000 € 140 0,8% 

10.000.000 € 11 0,1% 

50.000.000 € 1 0,0% 

100.000.000 € 0 0,0% 
Skupaj 17.735 100,0% 

Vir: AJPES

1.2. Razlogi za sprejem predloga zakona:

Predlog zakona sledi zastavljenim ciljem ZPreZP, to je predvsem izboljšanju plačilne 
discipline. Predlog zakona vsebuje določbe, katerih namen je olajšati poslovanje 
gospodarskih subjektov. 

V obdobju po uveljavitvi ZPreZP je bilo ministrstvo za finance seznanjeno s predlogi za 
spremembe ZPreZP, ki so jih ponekod usklajeno, spet drugje z vsebinsko nasprotujočimi si 
rešitvami, predlagale Gospodarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica računovodskih 
servisov, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Trgovinska zbornice Slovenije in Obrtno-
podjetniška zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornice). V času uporabe zakona je 
Ministrstvo za finance prejelo tudi številna vprašanja gospodarskih subjektov glede pravilne 
uporabe določb zakona. Iz prejetih vprašanj v zvezi z uporabo ZPreZP (odgovori se nahajajo 
na spletni strani ministrstva2), je Ministrstvo za finance identificiralo sledeča vprašanja, katera 
je potrebno rešiti z dopolnitvijo ZPreZP:

 Presečni dan: v skladu z ZPreZP velja, da je potrebno vpisati v pobot obveznost, s 
katero je dolžnik prišel v zamudo dan pred obveznim pobotom. Ker navedeno močno 

                                               
2 Dokument je dosegljiv na: 
http://www.mf.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/sprejeta_zakonodaja/placilna_disciplina_in_obvezni
_pobot/



obremenjuje tako dolžnike same kot računovodske servise, se v predlogu zakona 
določa daljši rok za vpis obveznosti.

 Minimalni znesek: ZPreZP ne vsebuje izjeme od pravila, da je neplačano zapadlo 
obveznost potrebno vnesti v obvezni večstranski pobot. Ker vpis majhnih obveznosti 
močno obremenjuje naslovnike, ne prispeva pa znatno k plačilni disciplini, predlog 
zakona predvideva vpeljavo minimalnega zneska.

 Konkretizacija inšpekcijskega organa: trenutno je dikcija 23. člena ZPreZP široka, 
saj v skladu z njo izvajanje zakona nadzirajo vsi inšpektorati in drugi organi v skladu s 
svojimi pristojnostmi. 

 Določitev izjem od uporabe ZPreZP: ZPreZP zahteva splošen vpis obveznosti v 
obvezni večstranski pobot. Praksa je pokazala, da je tako stroga zahteva v določenih 
primerih nepotrebna (npr. za obveznosti med povezanimi osebami, obveznostmi 
katerih poravnava je dogovorjena z bodočo večstransko kompenzacijo).

 Trenutek pričetka teka plačilnega roka: trenutno besedilo ZPreZP, da začnejo 
plačilni roki teči z dnem dobave blaga ali izvedbe storitve, odstopa od prakse v 
gospodarstvu. Predlog zakona to neskladnost odpravlja.

 Razmerja z mednarodnim elementom: pokazalo se je, da trenutna ureditev 
povzroča v praksi težave, saj izvajalec obveznega večstranskega pobota, da bi v 
sistem večstranskega pobota lahko vključil tuje pravne osebe, ki imajo slovensko 
davčno številko, potrebuje dostop do davčnih številk teh pravnih oseb. Prav tako 
nekateri menijo, da lahko trenutno besedilo ZPreZP v konkurenčno ugodnejši položaj 
postavi podružnice / predstavništva tujih družb, saj se njihovim dolžnikom ni potrebno 
vpisati v sistem obveznega večstranskega pobota, kar pomeni, da bodo dolžniki raje 
kupovali pri teh osebah.

 Uporaba zakona za solidarne dolžnike oziroma upnike: ZPreZP ni urejal odnosa 
med solidarnimi dolžniki oziroma solidarnimi upniki, katerih terjatev oziroma 
obveznost je potrebno vpisati v sistem obveznega večstranskega pobota.

2 CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predloga zakona so:

 določitev pravil uporabe ZPreZP v razmerjih z mednarodnim elementom, tako da se 
zagotovi kar najširša uporaba ZPreZP;

 zagotovitev ekonomičnosti posledic uporabe ZPreZP;

 določitev pravil uporabe ZPreZP za obročna plačila;

 določitev trenutka začetka teka plačilnega roka;

 določitev izjem od obveznosti prijave denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot; 

 določitev obveznosti v razmerjih s solidarnimi dolžniki in upniki;

 določitev nadzornega organa nad izvajanjem ZPreZP.

2.2 Načela



Načelo ekonomičnosti: Predlog zakona uvaja mejni znesek do katerega obveznosti ni 
potrebno vpisati v obvezni večstranski pobot. S tem se zasleduje zagotovitev ekonomičnosti 
uporabe zakona, saj določba preprečuje, da bi bili stroški vpisa in morebitnega pobota višji 
od koristi, ki jo pobot prinese. K ekonomičnosti uporabe zakona prispeva tudi določba o 
presečnem dnevu. Nova določitev roka za vpis obveznosti v sistem obveznega 
večstranskega pobota omogoča lažje poslovanje računovodskih servisov, ki sledeč praksi, 
navadno opravljajo vpise za posamezne dolžnike.

Načelo teka plačilnega roka od dneva prejema računa: Predlog zakona uvaja pravilo, da 
plačilni rok začne teči z dnem prejema računa. S tem se zakon usklajuje z utečeno poslovno 
prakso.

Načelo pravne varnosti: Predlog zakona jasno določa organ, ki je pristojen za nadzor nad 
izpolnjevanjem dolžnosti vpisa obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota.

Načelo konkurenčnosti: Predlog zakona ureja vprašanje uporabe ZPreZP v razmerjih z 
mednarodnim elementom tako, da se zagotovi čim višja konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva.

2.3 Poglavitne rešitve

Presečni dan:
ZPreZP sedaj določa, da je potrebno vpisati v pobot obveznost, s katero je dolžnik prišel v 
zamudo dan pred obveznim pobotom. Predlog zakona določa, da se v pobot vpišejo 
obveznosti, ki so zapadle v mesecu pred mesecem pobota. S tem se uskladi vpisovanje 
obveznosti v pobot z računovodskimi načeli glede knjiženja poslovnih dogodkov.

Minimalni znesek:
ZPreZP ne omejuje najmanjšega zneska, ki mora biti vpisan v obvezni večstranski pobot. 
Predloga zakona določa minimalni znesek, ki mora biti vpisan v pobot v višini 250 EUR. Z 
omejitvijo najmanjšega zneska se zmanjša administrativno breme poslovnih subjektov, saj 
pri zelo nizkih zneskih stroški obdelave terjatve lahko presegajo njeno vrednost.

Mednarodni element:
Predlog zakona določa, da se ZPreZP ne uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom. 
Ter da se ne glede na navedeno ZPreZP uporablja, če sta upnik in dolžnik vpisana v 
poslovni oziroma sodni register v Republiki Sloveniji.

Določa se oprostitev dolžnosti vpisa obveznosti v pobota za obveznosti, ki:
 obstajajo med osebami, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za 

povezane osebe,
 so bile s cesijo prenesene na finančno institucijo,
 se bodo pokrile z vnaprej dogovorjeno kompenzacijo.

Iz do sedaj opravljenih obveznih večstranskih pobotov izhaja, da v omenjenih primerih 
obvezen večstranski pobot ne dosega svojega namena, saj gre za obveznosti, ki ne ogrožajo 
plačilne discipline.

Začetek teka roka za plačilo se veže na izdajo računa:
ZPreZP začetek teka roka za plačilo veže na trenutek dostave blaga / izvedbe storitve. 
Predlog zakona pričetek teka plačilnega roka veže na trenutek prejema računa. S to 
spremembo se rešuje težave, ki so nastale v praksi, če upnik ni izdal ali želel izdati računa s 
katerim bi dolžnik knjižil poslovni dogodek. 

Vprašanje uporabe ZPreZP za razmerja s solidarnimi dolžniki / upniki:



Predlog zakona določa, da se solidarni dolžniki medsebojno dogovorijo, kdo bo prijavil 
denarno obveznost v pobot, v nasprotnem primeru vsi solidarni dolžniki kršijo zakon. V 
primeru solidarnih upnikov pa dolžnik lahko svojo obveznost prijavi nasproti tistemu upniku, 
ki ga izbere. 

Obročna plačila:
Predlog zakona v skladu z Direktivo 2011/7/EU določa, da se pri obročnih plačilih zakon 
uporablja za vsak obrok posebej.

Določitev nadzornega organa:
Predlog zakona kot organa, ki sta pristojna za nadzor določa Davčna uprava Republike 
Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije. S tem se sledi mnenju Inšpekcijskega 
sveta, da mora biti nadzorni organ jasno določen.

3 OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN 
IN DRUGA JAVNA FINANČNA SRESTVA

Sprejetje zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva. Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti sredstev v proračunu.

4 NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM 
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN 
ŽE SPREJET

Sprejetje zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva. Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti sredstev v proračunu.

5 PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona spreminja določbe ZPreZP, ki se nanašajo na obvezni večstranski pobot. 
Primerjalno pravno je Republika Slovenija edina država, ki je uvedla obvezen večstranski 
pobot. Drugi pravni sistemi poznajo predvsem prostovoljen večstranski pobot, oziroma 
prostovoljne večstranske kompenzacije, a navedenega ni mogoče enačiti z obveznim 
večstranskim pobotom, saj je le ta zakonsko zahtevan in neodvisen od volje strank. 

5.1 Ureditev na ravni EU

Obvezni večstranski pobot na ravni EU ni urejen.

Izmed določb predloga zakona je le sprememba 3. člena ZPreZP utemeljena v določbah 
Direktive 2011/7/EU. 5. člen te direktive namreč določa, da »… direktiva ne posega v 
možnost strank, da se v skladu z ustreznimi določbami veljavnega nacionalnega prava 
dogovorijo o rokih za plačilo obrokov. Kadar kateri koli obrok v takšnih primerih ni plačan na 
dogovorjen datum, se obresti in nadomestilo, določeni v tej direktivi, izračunajo samo na 
podlagi zapadlih zneskov.«.

5.2 Drugi pravni sistemi

Ker obvezni večstranski pobot v pravu držav članic EU oziroma drugih držav ni urejen, 
primerjalni pregled ni mogoč. Sam pregled določb, ki urejajo običajen pobot ni smiseln, saj 
kot je bilo že navedeno, obvezni večstranski pobot nima narave, ki bi ustrezala pravni naravi 
običajnega dvostranskega pobota.

6 DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA



6.1 Administrativne in druge posledice:

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: ni posledic;

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: ni posledic.

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike:

Ni posledic.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo

Pričakuje se, da bo predlog zakona imel pozitivne posledice za gospodarstvo. Predlog 
zakona namreč zagotavlja ekonomičnost uporabe ZPreZP, saj predlog zakona primarno 
zasleduje cilj zmanjšanja nepotrebnih bremen, ki bremenijo naslovnike ZPreZP. Predlog 
zakona nadalje veča pravno varnost, saj jasno določa, kateri organ je pristojen za nadzor 
nad spoštovanjem ZPreZP.

6.4 Presoja posledic na socialnem področju:

Ni posledic.

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja:

Ni posledic.

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa: /

6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona: /



II. BESEDILO ČLENOV:

1. člen

V Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/2011) se za 1. členom 
doda nov 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen

(uporaba zakona v razmerjih z mednarodnim elementom)

(1) Ta zakon se ne uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon uporablja v razmerjih z mednarodnim 
elementom, če sta upnik in dolžnik vpisana v poslovni oziroma sodni register v Republiki 
Sloveniji.«.

2. člen

Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi »denarna obveznost in obročna plačila«.

V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Če se pogodbene stranke dogovorijo za obročno odplačevanje denarnih obveznosti, se 
določbe tega zakona uporabljajo za vsak obrok posebej.«.

3. člen

V drugem odstavku 4. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– o plačilnem roku daljšem od 60 dni, ki ni dogovorjen v pisni obliki in je dolžnik gospodarski 
subjekt,«.

Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja. 

4. člen

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če je dolžnik javni organ, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni.«.

5. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:



»6. člen

(pričetek teka plačilnega roka)

Če drug zakon ne določa drugače, začne plačilni rok iz prejšnjega člena teči naslednji dan po 
prejemu računa.«.

6. člen

V prvem odstavku 16. člena se beseda »datumu« nadomesti z besedo »mesecu«.

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek, dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti 
denarne obveznosti: 

– katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih 
obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. členu tega zakona zahteva prijava v 
večstranski pobot, 

– ki ni višja od 250 eurov,

– ki jo dolžnik dolguje gospodarski družbi, s katero je v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, v razmerju povezanosti,

– ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkupuje terjatve, 

– ki bo poravnana v okviru vnaprej dogovorjene večstranske kompenzacije, ali

– v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni 
postopek.«.

V 16. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če obveznost iz pete alineje prejšnjega odstavka ni poravnana v okviru dogovorjene 
večstranske kompenzacije, jo je potrebno prijaviti v prvi obvezni večstranski pobot, ki sledi 
dnevu, na katerega bi morala večstranska kompenzacija biti izvedena.«.

Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek. 

7. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen

(solidarni upniki in solidarni dolžniki)



(1) Solidarni dolžniki se med seboj dogovorijo, kateri solidarni dolžnik bo v skladu s prejšnjim 
členom prijavil solidarno obveznost v obvezni večstranski pobot. 

(2) Če nihče od solidarnih dolžnikov ne prijavi dolgovane obveznosti v obvezni večstranski 
pobot, kršijo ta zakon vsi solidarni dolžniki. Prejšnji stavek se ne uporablja za solidarnega 
dolžnika, ki še ni v zamudi s plačilom solidarne obveznosti.

(3) Dolžnik lahko prijavi svojo obveznost, ki jo dolguje več upnikom, le nasproti enemu 
solidarnemu upniku.«.

8. člen

V 18. členu se v prvem odstavku besedna zveza »datumu nastanka zamude« nadomesti s 
besedno zvezo »mesecu nastanka zamude«.

9. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen

(nadzor)

Izvajanje tega zakona nadzirata Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Davčna uprava 
Republike Slovenije.«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

Novi 1.a člen bo uredil uporabo ZPreZP v razmerjih z mednarodnim elementom. Prvi 
odstavek sledi predlogu, kot je bil posredovan s strani Gospodarske zbornice Slovenije, GZS 
– Zbornice računovodskih servisov, Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Trgovinske 
zbornice Slovenije.

ZPreZP se trenutno uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom, če na njegovo 
uporabo napotuje Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 
56/99 in 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZMZPP). ZMZPP v 19. členu določa, da se za 
vprašanja, ki so povezana s pogodbami, primarno uporabi pravo, ki sta ga stranki izbrali. Če 
stranki prava, ki naj se uporabi, nista izbrali, se ob upoštevanju 20. člena ZMZPP uporabi 
pravo, s katerim je razmerje najtesneje povezano. Če posebne okoliščine primera ne 
napotujejo na drugo pravo, se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države, v 
kateri ima stranka, ki je zavezana opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev, stalno 
prebivališče oziroma sedež. 

V terminologiji ZPreZP opravi značilno izpolnitev upnik denarne obveznosti, ki je npr. izdelal 
škatlo vijakov. Tako imamo sledeč veljavnemu besedilu dve možnosti:

 Upnik (tisti, ki je izdelal škatlo vijakov) je slovenska družba. Dolžnik (kupec vijakov) je 
tujec. Ker je upnik tisti, ki mora opraviti značilno izpolnitev, se v tem razmerju uporabi 
slovensko pravo. Navedeno pomeni, da se za razmerje uporablja tudi ZPreZP. 

 Upnik, torej tisti, ki je izdelal škatlo vijakov, je tujec. Ker je upnik tisti, ki je dolgoval 
značilno izpolnitev, se uporabi pravo države sedeža (ali bivališča) upnika. Za presojo 
pogodbenega razmerja se torej uporabi tuje pravo. Navedeno pomeni, da se za 
presojo pravnega razmerja in določitev dolžnosti slovenskega dolžnika ZPreZP ne 
uporablja. 

Sledeč veljavnemu besedilu se torej veljavni ZPreZP uporablja tudi za tuje pravne osebe. 

Predlog zakona sledi mnenju zgoraj navedenih zbornic, da je zaradi zagotavljanja 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, potrebno uporabo zakona omejiti le na domača 
razmerja. S spremembo bo predlog skladen tudi z zahtevami izvajalca pobota, ki za vpis v 
pobot zahteva slovensko davčno številko, s katero pa tuje pravne osebe ne razpolagajo.

Drugi odstavek novega 1.a člena zagotavlja enotno uporabo pravil ZPreZP za osebe, ki 
poslujejo v Republiki Sloveniji, saj zahteva, da se ZPreZP uporablja tudi za podružnice tujih 
podjetij. Kolikor bi predlog zakona ne vseboval drugega odstavka novega 1.a člena, bi se 
štelo, da se ZPreZP pri poslu s podružnico ne uporablja. Nastopanje podružnice tujega 
podjetja v pravnem prometu namreč ureja 679. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB3; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ki določa, da podružnica nastopa v 
imenu in za račun tujega podjetja, kar pomeni, da bi z vidika varstva upnika (na podlagi 
določb ZPreZP) imela sklenitev posla s podružnico enake učinke kot neposredna sklenitev 
posla z matičnim podjetjem v tujini. Drugi odstavek tako zasleduje zagotovitev enotnega 
konkurenčnega okolja za vse osebe, ki ponujajo blago ali storitve preko subjektov, ki so v 
republiki Sloveniji vpisani v poslovni ali sodni register.

K 2. členu

Predlog v 2. členu v skladu z Direktivo 2011/7/EU določa, da se pri obročnih plačilih zakon 
uporablja za vsak obrok posebej.



K 3. členu

Dopolnitev člena je pojasnjevalne narave. Dogovor o plačilnem roku daljšem od 60 dni, ki ni 
dogovorjen v pisni obliki (če je dolžnik gospodarski subjekt), je ničen že upoštevajoč splošne 
določbe civilnega prava, saj je tak dogovor v nasprotju s prisilnimi predpisi.

K 4. in 5. členu

S spremembami 5. in 6. člena ZPreZP se pričetek teka plačilnega roka veže na trenutek 
prejema računa. S to spremembo se rešuje težave, ki so nastale v praksi, če upnik ni izdal ali 
ni želel izdati računa s katerim bi dolžnik knjižil poslovni dogodek. 

K 6. členu

Sprememba prvega odstavka 16. člena ZPreZP bo omogočila uskladitev pravil o vpisovanju 
obveznosti v obvezen večstranski pobot z računovodskimi načeli glede knjiženja poslovnih 
dogodkov.

Spremembe drugega odstavka 16. člena zasledujejo uresničitev načel ekonomičnosti in 
sorazmernosti. V skladu z navedenima načeloma se določa minimalni znesek, do višine 
katerega obveznosti ni potrebno vpisati v pobot. Dosedanja praksa uporabe ZPreZP je 
namreč pokazala, da pobot terjatev, ki so nižje od v predlogu določenega minimalnega 
zneska, ne vpliva znatno na plačilno nedisciplino, povzroča nesorazmerne stroške dolžnikom 
ter omejuje znesek pobota znotraj verige (večstranski pobot znotraj določene pobotne verige 
namreč ne more biti višji od zneska najnižje vnesene obveznosti). 

V skladu s predlogom zakona, dolžnik ne bo dolžan v obvezni pobot vnesti obveznosti, ki:
 jo dolžnik dolguje povezani gospodarski družbi,
 je bila prenesena na osebo, ki odkupuje terjatve, 
 bo poravnana v okviru vnaprej dogovorjene večstranske kompenzacije.

V vseh navedenih primerih varstvo upnika ni potrebno. 

K 7. členu

Z novim 16.a členom ZPreZP se ureja odnos med solidarnimi dolžniki oziroma med 
solidarnimi upniki. 

Solidarni dolžniki se med seboj dogovorijo, kateri izmed solidarnih dolžnikov bo prijavil 
dolgovano obveznost v sistem obveznega večstranskega pobota. Če nihče od solidarnih 
dolžnikov ne prijavi dolgovane obveznosti v obvezni večstranski pobot, kršijo ZPreZP vsi 
solidarni dolžniki. Navedeno ne velja za solidarnega dolžnika, ki še ni v zamudi s plačilom 
solidarne obveznosti.

Dolžnik lahko prijavi svojo obveznost, ki jo dolguje več upnikom, le nasproti enemu 
solidarnemu upniku.

K 8. členu

Sprememba sledi spremembi prvega odstavka 16. člena ZPreZP (6. člen te novele). 
Sprememba bo omogočila uskladitev pravil o vpisovanju obveznosti v obvezen večstranski
pobot z računovodskimi načeli glede knjiženja poslovnih dogodkov.

K 9. členu



Dopolnitev člena natančneje določa organe nadzora nad izvajanjem posameznih določb tega 
zakona. Nadzor bosta prevzela Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Davčna uprava 
Republike Slovenije. 

K 10. členu

Člen določa pričetek veljavnosti zakona.



IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

1. člen

(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. 

(2) Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med 
gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti 
storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v 
nadaljnjem besedilu: dolžnik). 

(3) Ta zakon se ne uporablja, če je bil nad dolžnikom začet postopek zaradi insolventnosti v 
skladu z zakonom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti. 

(4) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 2011/7/EU z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih (UL L št. 48 z dne 23. februarja 2011, str. 1).

3. člen

(denarna obveznost)

Denarna obveznost je sestavljena iz glavnice v višini, ki je bila dogovorjena in bi morala biti 
plačana v pogodbenem ali zakonsko določenem roku, in vseh davkov in drugih obveznih 
dajatev, navedenih v računu ali drugi enakovredni listini, ki v skladu s poslovno prakso 
pomeni zahtevek za plačilo (v nadaljnjem besedilu: račun).

4. člen

(očitno nepravičen pogodbeni dogovor)

(1) Očitno nepravičen pogodbeni dogovor je dogovor, ki očitno nepravično do upnika določa 
rok plačila ali višino zamudnih obresti ali povrnitev stroškov izterjave. 

(2) Velja neizpodbojna domneva, da je očitno nepravičen dogovor: 

– o izključitvi nadomestila za stroške izterjave, 

– o izključitvi plačila zamudnih obresti, 

– o plačilnem roku, daljšem od 120 dni, če je dolžnik gospodarski subjekt, 

– o plačilnem roku, daljšem od 30 dni, če je dolžnik javni organ, ali 

– s katerim bi bil določen dan izdaje računa. 

(3) Pri presoji, ali je pogodbeni dogovor, za katerega ne velja domneva iz prejšnjega 
odstavka, očitno nepravičen, se upošteva vse okoliščine konkretnega primera, zlasti pa: 

– odstopanje pogodbenega dogovora od dobrih poslovnih običajev, 



– načelo vestnosti in poštenja, načelo prepovedi zlorabe pravic in druga načela civilnega 
prava, 

– naravo blaga ali storitve, in 

– obstoj objektivnih razlogov za odstopanje od določb tega zakona. 

(4) Očitno nepravičen pogodbeni dogovor je ničen. 

(5) Pravni interes za vložitev tožbe, s katero se zahteva ugotovitev ničnost očitno 
nepravičnega pogodbenega dogovora, ima tudi: 

– gospodarsko interesno združenje, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, 

– samostojna strokovno poslovna organizacija, in 

– druga organizacija, ki je pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov svojih 
članov, če je od njene ustanovitve do trenutka vložitve tožbe že preteklo najmanj eno leto, in 
ki dejansko deluje.

5. člen

(plačilni rok)

(1) Plačilni rok med gospodarskimi subjekti ne sme biti daljši od 60 dni. Izjemoma je 
dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 a ne daljši od 120 dni, če je dolžina roka 
dogovorjena v pisni obliki in če tak rok ne prestavlja dogovora iz prejšnjega člena.

(2) Če drug zakon ne določa drugače, začne rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem: 

– dogovorjenim za prejem blaga ali opravo storitve, če je dan prejema blaga ali oprave 
storitve dogovorjen in je blago prejeto ali storitev opravljena pred dogovorjenim dnem ali na 
dogovorjeni dan, 

– prejema blaga ali oprave storitve, kadar je dan prejema blaga ali oprave storitve 
dogovorjen, vendar je blago prejeto ali storitev opravljena z zamudo, ali kadar dan prejema 
blaga ali oprave storitve ni dogovorjen.

6. člen

(plačilni rok, kadar je dolžnik javni organ)

(1) Če je dolžnik javni organ, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni. 

(2) Če drug zakon ne določa drugače, začne rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem: 

– dogovorjenim za prejem blaga ali opravo storitve, če je dan prejema blaga ali oprave 
storitve dogovorjen in je blago prejeto ali storitev opravljena pred dogovorjenim dnem ali na 
dogovorjeni dan, 



– prejema blaga ali oprave storitve, kadar je dan prejema blaga ali oprave storitve 
dogovorjen, vendar je blago prejeto ali storitev opravljena z zamudo, ali kadar dan prejema 
blaga ali oprave storitve ni dogovorjen.

16. člen

(dolžnost prijave denarne obveznosti v večstranski pobot)

(1) Po nastanku zamude mora dolžnik denarno obveznost elektronsko prijaviti v prvi krog 
obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu sistema obveznega večstranskega pobota 
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki sledi datumu nastanka zamude. Prijava se šteje za 
opravljeno, če je sprejeta v sistem v trenutku, ko upravljavec zapre vnos za posamezni krog 
pobota. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti 
denarne obveznosti: 

– katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih 
obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. členu tega zakona zahteva prijava v 
večstranski pobot, 

– v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni 
postopek. 

(3) Upravljavec zagotavlja obvezni večstranski pobot denarnih obveznosti enkrat mesečno. 

(4) Upravljavec prek spletne informacijske rešitve na varen način omogoča upnikom 
preverjanje prijavljenih denarnih obveznosti njihovih dolžnikov v posameznem krogu pobota. 

(5) Preostanek dospele denarne obveznosti, ki ga dolžniku ni uspelo pobotati v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, lahko dolžnik poravna na druge načine, vključno s ponovno 
prijavo denarne obveznosti v večstranski pobot pri upravljavcih sistema večstranskega 
pobota.

23. člen

(nadzor)

Izvajanje tega zakona nadzirajo inšpektorati in drugi organi v skladu s svojimi pristojnostmi.



V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

/

VI. PRILOGE

/


