
 
PRILOGA 1 

Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti 

 
00- storno: oznaka za vrsto spremembe 00 je namenjena 

izključno stornaciji obstoječih dogodkov oziroma zapisov 

dospele neporavnane obveznosti; uporablja se v 
primeru, ko ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da je bil 
eden od dogodkov oziroma zapisov nepravilen, dogodek 

se stornira z novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša 
na zaporedno številko dogodka; 

 

01- 
 

znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega 
dolga, ki se prvič zapiše v evidenco in ki nastane na 
podlagi prejetega sklepa o izvršbi DURS, CURS, 

sodišča, KGZS, RTV, drugi; 
 

02- 
 

popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno 
poplačanega dolga, znesek zapisa 02 pomeni, da je 
znesek obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan; 

 

03- 
 

delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila 
dolga; 
 

06- 
 

upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem 
primeru enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma 

preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 
03; 
 

07- 

 

upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem 

primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01; 
znesek še preostale neporavnane obveznosti se bo 
poplačal z vrsto spremembe 03 oziroma 02, če gre za 

dokončno poplačilo; 
 

08- 
 

stečaj: ponudnik plačilnih storitev prejme sklep sodišča 
o začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da se 
zapre račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo 

stečajnega upravitelja odpre nov račun (račun z novo 
oznako vrste računa X) »v stečaju«, prek katerega se 
nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka; v 

tem primeru se dospele neporavnane obveznosti vrnejo 
upnikom, zato se z vrsto spremembe 08 označijo zneski 
vseh dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti; 

 

09- 
 

likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda 
naziv »v likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse dospele 
neporavnane obveznosti evidentirajo na novem računu 

»v likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje; v tem 
primeru se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za 
vsak znesek dospelih neporavnanih obveznosti na dan 

zaprtja računa, celotni znesek neporavnanih obveznosti 
pa se prenese na nov račun »v likvidaciji« z oznako 01 
v primeru, ko pa se za namene vodenja postopka 

likvidacije obstoječi račun ne zapre, temveč dobi samo 
novo oznako vrste računa (X ali Y), se začetek 
postopka likvidacije v evidenci dospelih neporavnanih 

obveznosti ne evidentira; 
 

10- 
 

prisilna poravnava: na dan potrditve postopka prisilne 
poravnave se uporabi oznaka vrste spremembe 10, 
zapiše se znesek dospelih neporavnanih obveznosti (za 

vsako obveznost posebej), izkazan na dan začetka 
postopka prisilne poravnave, označen z 98; dospele 
neporavnane obveznosti v obdobju od začetka 

postopka prisilne poravnave do dneva potrditve 
postopka prisilne poravnave (pa tudi od tega dneva 
dalje) se označijo z 01; 

 
 



 
 
 

11- 

 

zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob zaprtju 

računa (ob zaprtju računa zaradi izbrisa oziroma 
prenehanja poslovnega subjekta se dospele 
neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z 

vrsto spremembe 11 označijo vsi zneski dospelih 
neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa); 
 

12- odlog plačila: ponudnik plačilnih storitev prejme obvestilo 

o začasnem prenehanju izvrševanja sklepa o izvršbi iz 
sodišča ali DURS z datumom odloga plačila; znesek 
odloga je enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma 

preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03; 
 
13- prenehanje odloga plačila: če dolžnik v dogovorjenem 

odloženem roku ne poravna dospelih neporavnanih 
obveznosti v celoti in tudi na računih nima dovolj 
sredstev za poplačilo le-teh, se na dan prenehanja 

začasnega odloga plačila vzpostavi ponovna blokada v 
okviru prvotne blokade, označene z oznake za vrsto 
spremembe 12; vsa nadaljnja delna poplačila se 

evidentirajo z oznako za vrsto spremembo 03, ob 
dokončnem poplačilu pa se blokada zapre z eno izmed 
oznak za vrsto spremembe za zapiranje; 

 
14- dokončno poplačilo odloga: če je na dan prenehanja 

odloga plačila na dolžnikovih računih dovolj sredstev, se 

uporabi oznaka za vrsto spremembe 14, kar pomeni 
dokončno poplačilo dolga; 

 

96- 

 

vračilo sklepa o izvršbi na osnovi 2. odstavka 168. 

člena ZDavP-2: če v enem letu po prejemu sklepa o 
izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva 
denarnih sredstev, banka oziroma hranilnica vrne sklep 

davčnemu organu, ki je izdal sklep; 
 

97- 
 

ustavitev izvršbe v skladu s 141. členom ZIZ po 
prejemu sklepa sodišča o ustavitvi izvršbe: če v enem 

letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu 
ni nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma, če po 
prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni 

rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred 
prejemom sklepa na dolžnikovem računu ni bilo 
nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma sredstev v 

vezavi, organizacija za plačilni promet o tem obvesti 
sodišče; če sodišče ugotovi, da dolžnik nima odprtega 
nobenega računa pri drugi organizaciji za plačilni 

promet, s sklepom ustavi izvršbo; 
 

98- 
 

prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne 
poravnave (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun in 
znesek neporavnane obveznosti, zato se v tem primeru 

uporabi oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le 
informacijo o začetku postopka prisilne poravnave 
(doda se nov zapis z oznako vrste spremembe 98); če 

nastopi nova neporavnana obveznost (ki se nanaša na 

obdobje pred začetkom postopka prisilne poravnave), 
se vnese v evidenco na mesto, ki ustreza datumu pred 

začetkom postopka prisilne poravnave, da se ohrani 
vrednost neporavnane obveznosti do potrditve 
postopka prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se 

vsi dolgovi do dneva začetka postopka prisilne 
poravnave označijo z 10; po potrditvi postopka 
poravnave pa se nove dospele neporavnane obveznosti 

označijo z 01; 
 

99- 
 

izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu 
sredstev ob sprejetem sklepu o izvršbi (razlika med 

zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po sklepu, če 



 
ni dovolj sredstev na računu); če je v času rubeža 
sredstev dovolj sredstev na računu, se z oznako 99 

zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da so 
sredstva zarubljena v celotnem znesku. 
 

 


