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POVZETEK  

 

V Sloveniji in tudi drugod po Evropi vlada velika plačilna nedisciplina, ki povzroča 

gospodarskim subjektom precej nevšečnosti. V današnji praksi je neplačilo ali plačilo 

obveznosti z zamudo vse pogostejši pojav. Če podjetje zaide v težave, ne ogroža samo sebe 

ampak tudi plačilno sposobnost svojih poslovnih partnerjev. Namen magistrske naloge je bil 

raziskati vpliv zaposlenih, ki se ukvarjajo z izterjavo v majhnih in srednje velikih podjetjih 

Dolenjske in Bele krajine, na poplačilo dolga njihovih dolžnikov. Z izbranimi sogovorniki 

smo s kvalitativno raziskavo na podlagi delno strukturiranih intervjujev pridobili odgovore na 

zastavljena vprašanja v uvodnem delu naloge. Zanimalo nas je kako in na kakšen način 

postopajo zaposleni v izterjavi, da pridejo čim hitreje do poplačila dolga njihovih poslovnih 

partnerjev.  

 

Z raziskavo ugotavljamo, da je način dela zaposlenih ključni dejavnik, ki vpliva na 

učinkovitost in uspešnost izterjave. Zaposleni v podjetjih,  ki so bila vključena v raziskavo, 

imajo vsestransko znanje, odlične komunikacijske sposobnosti ter profesionalen odnos do 

poslovnih partnerjev. Spoštovanje pravil, previdnost in doslednost, odprtost za inovativnost, 

so pomembne kvalitete omenjenih zaposlenih, ki pripomorejo k uspešnejši in učinkovitejši 

izterjavi dolga njihovih dolžnikov, saj na tak način delujejo v smeri odgovornosti do podjetja 

in do svojih poslovnih partnerjev. 

 

Ključne besede: plačilna nedisciplina, dolgovi, dolžniki, zamujanje s plačili, izterjava, 

preverjanje in ukrepanje, znanje in usposobljenost.  

 

ABSTRACT 

 

In Slovenia and elsewhere in Europe there is a huge payment indiscipline that causes a lot of 

troubles to business entities. Nowadays, non-payment and late payment of financial 

responsibilities are increasing. If a company has trouble, it is jeopardizing not only itself, but 

also the ability to pay of its business partners. This master’s thesis seeks to explore the 

influence of employees in small and fairly large companies in Dolenjska and Bela Krajina that 

are dealing with recovery of debt from their debtors. Based on a qualitative research with 

partially structured questions, we wanted to find answers to previously stated questions by 

interwieving previously chosen discussion partners. We were trying to establish how and by 



what means do the employees working in debt recovery collect debt from their business 

partners as quickly as possible.  

 

Our research establishes that a manner of work is a key factor when it comes to the efficiency 

and successfulness of debt recovery. Employees in companies that were involved in the 

research have broad knowledge, great communication skills and a professional relationship 

with their business partners. Adherence to rules, caution, consistency and openness to 

creativity are crucial qualities in employees who contribute to a more successful and efficient 

debt recovery from their debtors. In such manner, they act responsibly toward their company 

and business partners. 

 

Keywords: payment discipline, debts, debtors, late payment, recovery, testing and 

intervention, knowledge and qualification. 
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1 UVOD 

 

 

Nalogo sestavljajo štiri poglavja. V uvodnem delu je predstavljen namen naloge, opredelitev 

področja raziskovalnega problema, raziskovalna vprašanja, opredelitev cilja empirične 

raziskave ter utemeljitev uporabljenih raziskovalnih metod in tehnik. Drugo poglavje sestavlja 

teoretični del, v katerem so predstavljeni ključni pojmi in dejstva glede plačilne nediscipline, 

njenih posledic, načinov izterjave dolgov, vloge zaposlenih v podjetjih ter ugotovitve 

različnih avtorjev v zvezi z obravnavano tematiko. V tretjem poglavju je predstavljen 

empirični del naloge, kjer je prikazan temeljni raziskovalni problem, ki zajema opredelitev 

načina dela zaposlenih v podjetjih, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov in kako navedeno vpliva 

na čimprejšnjo poravnavo dolgov njihovih poslovnih partnerjev. V tem delu smo izvedli 

kvalitativno raziskavo s pomočjo kvalitativnega pristopa z metodo spraševanja v obliki delno 

strukturiranega intervjuja, s katero smo pridobili odgovore na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje in podvprašanji. Z dobljenimi podatki smo opravili analizo in interpretacijo. Za 

razčlenitev podatkov na njihove sestavne dele smo uporabili metodo analize, za združevanje 

in sestavljanje rezultatov v bolj kompleksno smiselno celoto pa smo uporabili metodo sinteze. 

Zaključek naloge predstavljajo sklepne ugotovitve in odgovori na v uvodu postavljene cilje in 

raziskovalno vprašanje ter podvprašanji. 

 

1.1 Namen naloge 

 

V raziskovalni nalogi nas zanimajo predvsem zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z izterjavo 

svojih poslovnih partnerjev. Z njihovimi odgovori na zastavljena vprašanja želimo pridobiti 

podatke o dejanskem stanju na področju pristopov k izterjavi dolgov njihovih dolžnikov.  

 

Rezultati raziskave bi torej pripeljali do uvida v enega od dejavnikov, ki vplivajo na 

učinkovitost izterjave v podjetjih in sicer na način dela zaposlenih, ki se ukvarjajo s 

konkretnimi nalogami izterjave. Pričakovani rezultati raziskave so pridobitev vpogleda na 

vpliv zaposlenih v majhnih in srednje velikih družbah na področju Dolenjske in Bele krajine k 

uspešnosti in učinkovitosti pri obravnavi njihovih dolžnikov. Predstavljeni rezultati bi 

predstavljali dejanski vpliv zaposlenih na čimprejšnje poplačilo dolga ter prikazali 

preventivne ukrepe ter optimalne možnosti izterjave v sedanji gospodarski situaciji. Na ta 
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način bi ponudili uporabne smernice za nadgradnjo pri oblikovanju prihodnjih rešitev glede 

učinkovitosti izterjave v omenjenih družbah.  

 

Empirični del in izsledki raziskovanja bi tako lahko prispevali k optimalnejšim načinom 

obravnave dolžnikov.  

 

1.2 Področje raziskovalnega problema 

 

Področje raziskovalnega problema obsega delo zaposlenih v majhnih in srednje velikih 

podjetjih Dolenjske in Bele krajine, ki se ukvarjajo s postopki izterjave svojih dolžnikov. Pri 

tem želimo priti do ugotovitev na kakšen način omenjeni zaposleni vplivajo na čim hitrejše 

poplačilo dolga svojih poslovnih partnerjev, ki jim dolgujejo terjatve. Prav tako nas zanimajo 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na hitrejše poplačilo terjatev in v kolikšni meri ter kako 

ravnati, da bo izterjava uspešna in učinkovita.  

 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Osnovno raziskovalno vprašanje: 

 Kako zaposleni, ki se ukvarjajo z izvršbo v podjetjih, vplivajo na čim hitrejše 

poplačilo dolgov njihovih dolžnikov? 

 

Podvprašanji: 

 Kateri so dejavniki in v kolikšni meri prispevajo k čim hitrejšemu poplačilu dolgov 

dolžnikov? 

 Kako postopati, da bo izterjava uspešna in učinkovita? 

 

1.4 Cilji naloge 

 

Pri oblikovanju uporabnih rešitev glede zagotovitve čim hitrejšega plačila dolga, bi želeli 

preučiti, kako zaposleni v družbah, ki se ukvarjajo z izterjavo, prepoznajo katere so prioritetne 

naloge, ki jih morajo opraviti, da bo izterjava uspešna. Cilj naloge je na podlagi izvedene 

raziskave ugotoviti, kakšen vpliv imajo omenjeni zaposleni na načine izterjave dolgov svojih 

dolžnikov. Cilj je tudi ugotoviti na kakšen način so zaposleni na podlagi predhodnega 
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sodelovanja z dolžniki sposobni predvideti izid izterjave, v zvezi s čimer nas zanima ali so 

dovolj usposobljeni, da prepoznavajo vzroke za neplačilo in na kakšen način to izvajajo. 

Zanima nas tudi ali se izogibajo poslovanju z rizičnimi poslovnimi partnerji.  

 

Cilj raziskave zajema tudi vidik, ki vpliva na uspešnost ter učinkovitost dela v vsaki 

organizaciji in se kaže tudi v komunikacijskih sposobnostih, pridobivanju novega znanja, 

posvečanju pozornosti predlogom, mnenjem in stališčem ostalih zaposlenih ter oblikovanju 

optimalnih rešitev, ki se jih poslužujejo zaposleni, ki se neposredno ukvarjajo z izterjavo 

svojih dolžnikov.  

 

1.5 Uporabljene raziskovalne metode in tehnike 

 

Glede na to, da je obravnavana problematika kompleksna in zahteva bolj poglobljeno analizo, 

smo se odločili da bo raziskovalna paradigma temeljila za fenomenološki paradigmi
1
 in sicer 

na kvalitativnem (induktivnem) in interpretativnem pristopu. Fenomenološka paradigma je 

naravnana na ljudi in njihova izkustva v zvezi z raziskovalno temo (Tratnik 2002, str. 38). »V 

primerjavi s kvantitativnimi podatki, so kvalitativni običajno bogatejši, bolj življenjski, bolj 

poglobljeni, bolj verjetno pa naj bi bilo tudi, da so resnična slika načina življenja, človeških 

izkušenj, stališč in prepričanj« (Haralambos in Holborn 1999, str. 823). 

 

V teoretičnem delu raziskave bomo uporabili deskriptivno (opisno) metodo. Začeli bomo s 

proučevanjem primarne in sekundarne strokovne literature, ki služi kot osnova za predstavitev 

teoretičnega ozadja ter postavitev izhodišč za obravnavano tematiko. 

 

V empiričnem delu raziskave bomo uporabili kvalitativni (induktivni) pristop. Kot metodo 

zbiranja podatkov bomo uporabili metodo spraševanja in sicer v obliki delno strukturiranega 

intervjuja. Weiss (1997) meni, da je intervju ne glede na stopnjo strukturiranosti navadno 

osredotočen, kar pomeni, da: 

- je opravljen z intervjuvancem, za katerega je znano, da je vpleten v program; 

- se nanaša na konkretno situacijo; 

- poteka na podlagi navodil, ki so tesno povezana z vsebinskim delom študije;  

                                                 
1
 Pomeni vzorec, primer delovanja na določenem področju, najpogosteje v znanstvenem ali drugem 

raziskovanju (Slovar slovenskega knjižnega jezika).  
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- so v njegovem ospredju subjektivne zaznave (Kustec Lipicer 2009, str. 138). 

 

Uporabili bomo tudi metodo analize in sinteze, pri čemer bomo med seboj povezali vse 

ugotovitve v smiselno celoto. Za uporabo delno strukturiranih intervjujev smo se odločili 

zaradi bolj direktnega načina izražanja, ki omogoča bolj odprto interpretacijo. S tovrstnimi 

intervjuji pa bomo dobili natančnejše informacije ter bolj subjektivna mnenja in poglede na 

naš raziskovalni problem. Z analizo pridobljenih podatkov želimo pridobiti boljši vpogled v 

možnosti glede čim hitrejšega poplačila dolgovanih zneskov dolžnikov, kar bo posledično 

omogočilo oblikovanje novih metodologij in uporabnih smernic za učinkovitejše pristope k 

izvršbi v podjetjih.  

 

Henderson, Morris in Fitz – Gibbon (1987) navajajo, da intervju lahko razjasni in zagotovi, da 

intervjuvani popolnoma razumejo zastavljeno vprašanje. Tisti, ki izvaja intervju se lahko 

prepriča ali ima intervjuvani dovolj znanja, da odgovori na vprašanja. Med intervjujem se 

odprejo novi vidiki, področja in vsebine, ki jim lahko spraševalec sledi. Omogoča, da tisti, ki 

izvaja intervju, dobi približno oceno o moči informacij, saj se intervjuvani pogosto spontano 

odzovejo na zastavljena vprašanja. Je tudi odličen prvi korak pri spoznavanju zapletenih 

raziskovalnih vsebin. S poizkusnim intervjujem lahko razvijemo in dopolnimo vprašanja, ki 

jih želimo zastaviti v nadaljnjih intervjujih (Kustec Lipicer 2009, str. 138).  

 

Zelo pomembno je, da je vzorec primeren za raziskavo, oziroma da je raziskovalec prepričan, 

da bo z izbranimi enotami pridobil potrebne informacije, s katerimi bo lahko odgovoril na 

postavljena raziskovalna vprašanja oziroma cilje raziskave (Engel in Schnutt 2005, str. 286). 

Raziskovalec mora za enoto raziskovanja izbrati tisti primer, kjer je preučevana problematika, 

ki ga zanima (Mesec 1998, str. 55). 

 

Raziskava bo potekala na neverjetnostnem vzorčenju za katerega je značilno, da vzorec 

izberemo po lastni presoji. Ker pri zbiranju podatkov potrebujemo določene posameznike, ki 

nam bodo podali kar največ podatkov, se bomo odločili za namenski vzorec za intervjuvanje 

manjšega števila intervjuvancev. Pri tem bomo uporabili strukturirani vzorec, v katerem bodo 

zajeti zaposleni v majhnih in srednje velikih podjetjih na področju Dolenjske in Bele krajine. 

Sodelovale bodo osebe, ki imajo z izvršbo večletne izkušnje, saj nas v raziskavi zanima 

predvsem prispevek tovrstnih zaposlenih k učinkovitosti izterjave v njihovih podjetjih. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu bo prikazana problematika, ki jo povzroča plačilna nedisciplina. Predvsem 

bodo predstavljeni razlogi, obseg in posledice plačilne nediscipline ter aktivnosti zaposlenih v 

podjetjih ob pojavu neplačnikov. 

 

2.1 Neplačevanje terjatev 

 

Neplačane terjatve vplivajo na finančno moč podjetja. Vse to se izraža v problemih s plačilno 

sposobnostjo, likvidnostjo, sposobnostjo financiranja, vpliva pa tudi na nadaljnji razvoj 

podjetja in celotnega gospodarstva (Ademovič, 2008). Prav tako pa lahko »večji obseg 

neizterljivih terjatev do kupcev celo finančno uniči podjetje« (Mramor 1993, str. 305–306). 

Obseg neizterljivih terjatev do kupcev pa lahko podjetje zmanjša tudi z ustrezno politiko 

izterjave, vendar je to povezano z dodatnimi stroški (Van Horne, v Breznik 2009, str. 13). 

  

Danes se vedno večjemu številu družb poraja vprašanje ali so učinkoviti gospodarji 

razpoložljivih sredstev, ki zadovoljujejo njihove potrebe, ali imajo dovolj denarja, da lahko 

vsak trenutek plačajo svoje obveznost in ali so njihova razpoložljiva sredstva zadostna za 

poplačilo vseh obveznosti oziroma dolgov. Kot vemo, je bilo nepravočasno plačevanje večini 

podjetij poznano že pred krizo. Problematiko pa danes najbolj občuti precej malih in srednje 

velikih podjetij vseh panog (Čop, 2010). 

 

2.1.1 Kultura poravnavanja obveznosti 

 

Pri nas je kultura poravnavanja obveznosti na dokaj nizki ravni. Problem je v tem, ker je 

plačilna nedisciplina vgrajena v poslovne modele številnih slovenskih podjetij. V krizi se 

število podjetij z likvidnostnimi težavami povečuje, saj je med njimi veliko takih, ki so 

načrtno gojila kulturo plačilne nediscipline že v časih konjunkture
2
 (Kovač 2011, str. 13). Z 

                                                 
2
 obdobje velike gospodarske dejavnosti; (gospodarski) razcvet (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika). 
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ukinitvijo Službe družbenega knjigovodstva
3
 se je ukinil tudi neposredni nadzor nad plačili. 

Kmalu se je izkazalo, da je ukinitev Službe družbenega knjigovodstva pomenila zeleno luč 

delodajalcem za prakso neplačevanja socialnih prispevkov, kar pa je povzročilo rast aktivnega 

dolga delodajalcev na več kot 186 milijonov evrov marca 2010 in na več kot 203 milijone 

evrov novembra istega leta. Takrat so podjetja svojo nelikvidnost reševala s kratkoročnimi 

krediti bank. Težava je nastala zaradi neodobravanja novih posojil, s čimer so se podjetja 

zares začela zavedati nespoštovanja plačilnih rokov s strani kupcev (Lukič, 2011). Za zamik 

plačil obveznosti torej ni kriva le gospodarska kriza, ampak tudi institucionalni okvirji ter 

kultura in morala poslovanja, ki je marsikdaj dvomljiva. Kulture in morale poslovanja pa se je 

treba naučiti in ju ves čas upoštevati (Čop, 2010).  

 

2.1.2 Pomen poslovne etike in morale 

 

Vsak dan lahko zasledimo, kako veliko posameznikov in gospodarskih subjektov zaide v 

težave, ker se ne zavedajo, kaj predstavljajo pojmi vrednote, etika in morala. Vrednote, etika 

in morala zato ne smejo biti samo zapisani v kodeksih in drugih pravilnikih organizacije, 

ampak se morajo udejanjati v praksi ter v vsaki organizaciji (Meško Štok 2009, str. 13). 

 

Prepogosto se dogaja, da se v želji po doseganju določenih ciljev, pri nekaterih odločitvah 

zanemari etični vidik. Ravno zato ima etično ravnanje pomembno vlogo v poslovnem svetu in 

nasploh v družbi. Temelje poslovne etike je zastavil v začetku 20. stoletja že Max Weber, saj 

je protestantsko etiko postavil v središče kapitalizma; etika je torej opredeljena kot 

odgovornost poslovnih ljudi in njihovih skupnosti (Weber, 1988).  

 

Jelovac opredeljuje poslovno etiko kot »posebno vejo etike, ki se primarno ukvarja s 

proučevanjem fenomena poslovne morale« (Jelovac 2000, str. 88).  

Ko dolg zapade v plačilo je lahko plačljiv ali pa tudi ne. Najhujši ekonomski, pravni ali 

moralni problemi v zvezi z dolgom se seveda kažejo v primerih, ko dolga ni mogoče 

plačati. V poslovnem življenju označujemo takšno stanje kot nesolventnost fizične ali 

                                                 
3 Leta 1959 je bila z zakonom ustanovljena Služba družbenega knjigovodstva. Njene bistvene naloge 

(evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, opravljanje ekonomsko finančne revizije in 

plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991 (Računsko sodišče). 
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pravne osebe. Z vidika poslovne morale je obnašanje fizičnih in pravnih oseb 

nesprejemljivo in sporno predvsem zato, ker se z njim krši dana obljuba ali obveznost. 

Kar se obljubi je torej treba izpolniti, kajti obljuba je moralna obveznost, da bo dolg 

plačan (prav tam, str. 158–159). 

 

Po Tavčarju je poslovna morala zbir normativnih pravil za odločanje, kot so kodeksi, ki 

narekujejo kako naj poslovnež ukrepa, kadar gre za koristi, za pravice in dolžnosti do samega 

sebe, do drugih in do organizacij (Tavčar 1994, str. 136). 

 

Pri poslovanju gospodarskih družb se pojavlja množica medsebojnih odnosov, ki potekajo po 

določenih družbenih pravilih. Vendar pa pravila v obliki predpisov in zakonov med 

gospodarskimi subjekti ne določajo vseh postopkov, saj noben predpis ne more biti tako 

popoln, da bi lahko z njim zagotovili popolno odgovorno in moralno sprejemljivo poslovanje 

gospodarskih subjektov. Poleg predpisov, ki uvajajo nujnost in prisilo, pa se odpirajo tudi 

področja delovanja in medosebnih odnosov, kjer pravila niso točno določena (Daft 1994, str. 

151). 

 

Slika 2.1: Področja delovanja podjetja 

 

Vir: prirejeno po Daft (1994, str. 151) 

 

Področja se med seboj prepletajo in med njimi ni natančnih razmejitev. Področje etike in 

morale torej ni strogo omejeno, posega tudi na področje zakonodaje in na področje proste 

odločitve (prav tam, str. 151). 

 

2.2 Plačilna nedisciplina 

 

V zadnjem času, ko je nastopila finančna kriza, je zavladala velika finančna nedisciplina. Vse 

pogosteje se dogaja, da se podjetja, ki dobro poslujejo, znajdejo na robu zloma. Razlog za 

razmah finančne nediscipline je tudi v dejstvu, da država dovoljuje odpiranje novih družb ne 
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glede na to, koliko neporavnanih obveznosti ima posameznik iz svojih podjetij, ki so šla v 

stečaj ali prisilno poravnavo. Problem predstavlja tudi sklepanje poslov z neplačniki, ki lahko 

vodi v propadanje podjetij. Številne ugledne družbe so propadle, ker jim ni uspelo prepoznati 

in obvladati na novo nastalih tveganj (Kovač, 2011). 

 

Plačilna nedisciplina je s sedanjo finančno in gospodarsko krizo tako postala zelo pomemben 

dejavnik likvidnostnih težav podjetij, kar mnoga od njih zaradi šibkih finančnih rezerv vodi v 

insolvenčne postopke
4
. Plačilna nedisciplina je še posebej pereča, saj je vgrajena v poslovne 

modele številnih slovenskih podjetij. Slovenska podjetja so namreč v krizo vstopila visoko 

zadolžena (prav tam, str. 7–8). 

 

Dejstvo je, da se v času gospodarske krize, število neplačnikov še povečuje. V zgodovini 

sodobnega kapitalizma so krize bolj normalen kot izjemen pojav. Vložki v krizi pa bi morali 

biti večji. Če se njihovega reševanja lotimo napačno, krize povzročijo pretresljive izgube, 

lahko uničijo celotne gospodarske panoge, uničujejo premoženja, povzročijo masovno 

nezaposlenost in obremenijo države z velikimi stroški (Roubini in Mihm, 2010, str. 14–16). 

Problem je v dejstvu, da se skozi verigo kupcev in dobaviteljev, krog plačilne nediscipline 

zaradi slabih plačnikov, širi tudi na prvotno dobre plačnike in zdrava podjetja (Kovač 2011, 

str. 8–9). 

 

Ukrepe za odpravo plačilne nediscipline delno ureja Zakon o preprečevanju zamud pri 

plačilih (ZPreZP-1). Uporablja se za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali 

med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali 

opraviti storitev, druga stranka pa izpolniti denarno obveznost. Glavni cilji zakona so:  

- zmanjšanje plačilne nediscipline, 

- vpeljati instrumente zavarovanja plačila, ki omogoča kar najhitrejše poplačilo,  

- uskladiti plačilne roke z določbami Direktive 2011/7/EU,  

- določitev nadzornega organa nad izvajanjem zakona, 

- zmanjšati administrativno in ekonomsko breme naslovnikov dolžnosti vpisa 

obveznosti v obvezni večstranski pobot (Računovodja.com, 2012).  

                                                 
4Insolvenčni postopki so postopki, v katerih se razrešujejo razmerja med plačilno nesposobnim 

dolžnikom in njegovimi upniki. Med insolvenčne postopke uvrščamo stečaje, prisilno poravnavo in 

likvidacijo (ZFPPIPP, 2007). 



9 

 

Poleg Zakona o preprečevanju zamud s plačili so bili v zadnjih letih sprejeti številni predpisi, 

katerih namen je bil izboljšati poplačilo terjatev upnikov. Z novelo Zakona o izvršbi in 

zavarovanju (ZIZ-H) iz leta 2010 so bili sprejeti tudi določeni ukrepi glede poenostavitve 

izvršilnih postopkov, za zagotovitev večje učinkovitosti izvršbe, s katerimi se je zasledovalo 

cilj zmanjšanja plačilne nediscipline, varovanja gospodarstva in zmanjšanja učinkov krize. 

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) pa je olajšal unovčevanje domiciliranih 

menic
5
. 

 

2.2.1 Pojem plačilne nediscipline in plačilna sposobnost 

 

Pojem plačilne nediscipline lahko najpreprosteje opredelimo kot zamujanje s plačili in 

neporavnavanje zapadlih obveznosti dolžnika do upnika. Povzročajo in širijo jih dolžniki, ki 

sprejemajo obveznosti večje od njihovih finančnih zmožnosti in finančnih tokov (Šubic v 

Brumen 2012, str 10). Lahko jo opredelimo tudi kot neupoštevanje zneskov, rokov ter 

načinov poravnavanja obveznosti in jo zato lahko povežemo s plačilno sposobnostjo podjetja. 

Posledice neplačanih obveznosti so širše, kot je le neporavnan dolg pri podjetju samem. 

Neporavnane terjatve povzročajo podjetju različne neprijetnosti, sčasoma lahko tudi samo 

postane nelikvidno (Kovač, 2011). 

Kratkoročna plačilna sposobnost ali likvidnost opredeljuje sposobnost zagotavljanja likvidnih 

sredstev za pravočasno izvedbo plačil v čim krajšem roku, dolgoročna plačilna sposobnost ali 

solventnost pa je sposobnost podjetja gospodariti z viri in naložbami, in sicer na način, da je 

trajno sposobno poravnati vse svoje obveznosti. Likvidnost torej pomeni, da imamo dovolj 

denarja, da lahko vsak trenutek plačamo svoje obveznosti. Solventnost pa pomeni, da so naša 

razpoložljiva sredstva (torej naše premoženje) zadostna za poplačilo vseh naših obveznosti 

oziroma dolgov. Če smo likvidni, ni nujno, da smo tudi solventni: imamo sicer denar za 

poplačilo tekočih terjatev a naši celotni dolgovi presegajo višino našega premoženja; in 

obratno: imamo dovolj premoženja za pokritje vseh dolgov, a trenutno nimamo na razpolago 

dovolj denarja, ki je najbolj likvidno sredstvo, da bi plačali trenutne obveznosti. Tako 

nesolventnost kot nelikvidnost pa lahko vodita v stečaj podjetja (Štiblar 2008, str. 173–174). 

                                                 
5 Imetnik domicilirane menice odredi izvršitev plačilne transakcije na podlagi domicilirane menice 

tako, da uporabnikovemu ponudniku plačilnih storitev predloži domicilirano menico in podatke za 

izvršitev plačilne transakcije v breme uporabnikovega plačilnega računa pri tem ponudniku plačilnih 

storitev in s prenosom denarnih sredstev imetniku menice (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih). 
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2.2.2 Razlogi plačilne nediscipline 

 

Plačilna nedisciplina predstavlja glavno oviro za hitrejši razvoj podjetništva in enega od 

najpomembnejših razlogov za propadanje podjetij, njene posledice pa postajajo v zadnjem 

času vse bolj usodne (Kovač, 2011).  

 

Poglavitni razlogi plačilne nediscipline so (Gospodarska zbornica Slovenije, 2012): 

 Primanjkovanje realnega denarja iz domačih prihrankov, tujega denarja, s katerim je 

bila financirana pretekla rast, pa ni več dovolj. 

 Pogoje za pridobitev kreditov s strani malih podjetij je skoraj nemogoče izpolniti. 

 Neetičnost, nemoralnost in protizakonitost neplačevanja ter izsiljevanje dolgih 

plačilnih rokov od malih podjetij, predvsem s strani velikih in ekonomsko močnih 

podjetij. 

 Država na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju je slab plačnik.  

 Merilo pri izboru državnih javnih naročilih je najnižja cena. 

 Država je pogosto slab vodja projektov javnih naročil in investicij. Ne ukrepa, ko 

podizvajalci za nesporno opravljeno delo niso plačani in se zato z izvajanjem projekta 

zamuja. 

 Nosilci sodnih postopkov se ukrepov za zmanjšanje plačilne nediscipline niso resno 

lotili. S predpisano skrbnostjo nad izvajanjem postopkov so obšli skrb za čim hitrejše 

reševanje poslovnih in vse bolj življenjskih problemov malih podjetij, ki si ne morejo 

privoščiti dolgotrajnih in dragih sodnih postopkov.  

 Plačila zastajajo zaradi objektivnih razlogov v širšem okolju iz »poslovnih« razlogov 

drugih že prej, v krizi pa se to še krepi. 

 Dosedanji ukrepi države na tem področju niso bili učinkoviti (gzs.si, 2012). 

 

V danem gospodarskem okolju se moramo torej sprijazniti z nenehno prisotnostjo tveganja pri 

našem poslovanju. »Nerealno bi bilo zatrjevati, da se lahko podjetje v celoti izogne plačilni 

nedisciplini, vendar pa lahko podjetje marsikaj stori, da tveganja povezana s poplačilom 

svojih terjatev, bistveno zmanjša« (Brvar 2006, str 43). Vodlanova meni, da je izrednega 

pomena tudi dejstvo, da podjetje samo prakticira plačilno disciplino, kajti le tako pospešuje 

kroženje denarnih sredstev. Na tak način pa si odpira tudi vrata v partnersko sodelovanje in 

kot dober plačnik uživa ugled pri poslovnih partnerjih (Vodlan 2011, str. 542). 
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2.2.3 Obseg plačilne nediscipline 

 

Obseg plačilne nediscipline je možno meriti glede na število blokad računov poslovnih 

subjektov ali s številom poslovnih subjektov, ki imajo dospele neporavnane obveznosti. Ti 

podatki so dostopni na spletnem portalu AJPES
6
 (AJPES, 2012).  

 

Slika 2.2: Število zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti 

 

Vir: AJPES, 2012 

 

Iz slike 2.2 so razvidni podatki o neporavnanih obveznostih iz naslova sodnih sklepov o 

izvršbi in iz naslova davčnega dolga. Podatkovna baza ne obsega ostalih neporavnanih 

obveznosti iz naslova neplačanih računov med dolžniki in upniki in je do leta 2010 obsegala 

                                                 
6
 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) deluje od leta 2002 dalje, ko je ob 

svoji ustanovitvi prevzela del nalog od tedanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in jih 

v letu 2003 začel uresničevati kot samostojna agencija. Njene bistvene naloge so:  

- zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil poslovnih subjektov, 

- izvajanje raznih statističnih in drugih raziskovanj, 

- vodenje registrov in evidenc, 

- izdelovanje informacij o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov, 

- izvajanje večstranskega pobota obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti (AJPES, 2012). 
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zgolj neporavnane obveznosti pravnih oseb (AJPES, 2012). Kljub temu so podatki 

omenjenega portala dovolj ustrezni za prikaz trenda naraščanja plačilne nediscipline v 

Sloveniji, kar prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 2.3: Število pravnih oseb z dospelimi obveznostmi v letih 2003 do 2012 
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število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi

 

Vir: AJPES, 2012 

 

2.2.4 Posledice plačilne nediscipline 

 

Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu je njegova dolgoročna rast ob doseganju 

največje tržne vrednosti lastniškega kapitala (Mramor v Vodlan 2010, str. 537). Osnovni 

pogoj za doseganje tega cilja pa je dolgoročna plačilna sposobnost podjetja. Če podjetje zaide 

v težave, s tem niso ogroženi le interesi njegovih lastnikov in zaposlenih ampak tudi plačilna 

sposobnost njihovih poslovnih partnerjev (Vodlan 2010, str. 537).  

 

Plačilno nedisciplino torej lahko povežemo z zamudo pri izpolnitvi denarnih in drugih 

obveznosti. Dolžnik pride v zamudo v skladu s pravili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. 

Dolžnikova zamuda je posledica neizpolnitve obveznosti od dospelosti terjatve, zaradi katere 

je mogoče uveljaviti pravne sankcije, kolikor so izpolnjeni posebej v zakonu določeni pogoji. 

Ni pomembno iz katerih razlogov je dolžnik v zamudi. Dolžnikova zamuda preneha, ko 

ponudi upniku pravilno izpolnitev obveznosti in je pripravljen to realizirati (Kovač 2011, str. 

83–84).  

 

Najbolj neugodne posledice plačilne nediscipline se za dolžnika kažejo v sodnih postopkih 

poravnave obveznosti. Pred tem postopkom imajo upniki možnost zunajsodne poravnave, ki 

je usmerjena v dejavnosti upnika in dolžnika za poplačilo zapadlih terjatev. Upnik lahko z 
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opomini dolžnika opozori na poplačilo. Po navadi upniki dolžniku podajo tri opomine, v 

zadnjem pa mu predstavijo dejavnosti glede sodne izterjave in kakšne posledice ga bodo 

doletele, če v določenem roku ne bo poravnal svoje zapadle obveznosti (prav tam, str. 109). 

  

Glede na to, da plačilna nedisciplina ogroža uresničevanje gospodarskih ciljev podjetij, je 

prišlo do razvoja marsikaterega instrumenta zavarovanja terjatev, kot so predplačilo, menica, 

razvezni pogoji, hipoteka, preverjanje bonitet itd. Podjetja so zaradi zamud pri plačilih 

njihovih poslovnih partnerjev, razvila vrsto ukrepov za izterjavo terjatev. Najpogostejši so 

prekinitev dobav, telefonsko opominjanje, izvensodna in sodna izterjava, odpisi obresti, 

prodaja terjatev itd. (Velišček v Brumen 2012, str. 8–9).  

 

2.3 Tveganja v podjetjih 

 

Bistvo problemov razvoja je v trajnem in praviloma vse večjem zadovoljevanju interesov 

udeležencev podjetja ter zato v ustreznem doseganju izidov podjetja in ohranjanju ter večanju 

moči podjetja za doseganje ciljev. »V razmerah hitro se razvijajočega okolja in nezveznosti 

razvoja, ki je značilno za sedanje obdobje in bližnjo prihodnost, se mora podjetje strukturirati 

za preživetje in razviti sposobnost, da preživi udarce in se prilagodi nenadnim spremembam 

pa tudi, da izkoristi nove razmere« (Kralj 1995, str. 48). V razvitem svetu se zato čedalje več 

podjetij ukvarja z obravnavanjem in obvladovanjem tveganja. Tveganje, ki je povezano s 

kupci, za podjetje pomeni stalno nevarnost, da nekateri kupci svojih obveznosti ne bodo 

poravnali (Berk in drugi, 2005).  

 

Zmožnost samostojnega obvladovanja tveganja podjetja ključno vpliva na vrednost podjetja, 

saj v njegovi odsotnosti ob nastopu neljubih dogodkov lahko izzove celo tekočo nesposobnost 

poravnavanja obveznosti, nesolventnost in vodi v propad (Berk in drugi, 2005). 

 

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je tveganje, da naš partner v poslu ne bo 

izpolnil dogovorjenih obveznosti in spada v najpomembnejša finančna tveganja, saj mu je 

izpostavljeno vsako podjetje. Med nasprotne stranke štejemo poleg kupcev tudi državo, 

finančne ustanove, dobavitelje in zaposlene. Berk in drugi navajajo tri temeljne vrste 

tveganja:  
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- Kreditno tveganje je tveganje prekinitve poravnavanja finančnih obveznosti oziroma 

nastopa stanja, ko nam nasprotna stranka ne bo poravnala obveznosti v skladu z roki 

in na opredeljene načine. To tveganje lahko poimenujemo tudi tveganje plačilne 

nesposobnosti nasprotne stranke.  

 

- Tveganje finančne nediscipline imenujemo tveganje, ko je nasprotna stran plačilno 

sposobna oziroma razpolaga z dovolj likvidnimi sredstvi, da bi obveznosti lahko 

poravnala, vendar poravnavo obveznosti zavrne.  

 

- Tveganje neizpolnitve nedenarnih obveznosti je tveganje pri katerem gre za poravnavo 

obveznosti, ki ne pomenijo poravnave v denarju. O neizpolnitvi nasprotne stranke 

govorimo v primeru, če nam nasprotna stranka ne dobavi blaga, ne opravi storitev ali 

ne izpolni drugih dogovorjenih obveznosti (Berk in drugi 2005, str. 207–209).  

 

Vsaka neizpolnitev obveznosti nasprotne stranke oslabi sredstva in poveča dolgove, kar pa 

posredno oslabi finančno moč podjetja in s tem zmanjša premoženje lastnika podjetja. Z 

namenom obvladovanja tovrstnih tveganj mora imeti podjetje dobro zasnovane postopke in 

procese na podlagi katerih pride do čimprejšnje izpolnitve vseh obveznosti (Armentano, 

2008).  

 

Velik pomen zato predstavljajo odločitve strateškega managementa, saj le-te izhajajo iz 

poznavanja podjetniškega okolja in samega sebe. Zato tudi iskanje možnosti strategij podjetja 

temelji na raziskovanju in sicer na raziskovanju okolja in napovedovanju priložnosti in 

nevarnosti, ki so s tem povezane, ter na proučevanju podjetja in opredeljevanju njegovih 

prednosti in slabosti. Gre torej za proučevanje okolja in napovedovanje priložnosti in 

nevarnosti za podjetje (Duh 2003, str. 165–167). 

 

2.4 Pojav neplačnikov  

 

Neplačnike lahko razdelimo v dve skupini:  

 med tiste, ki poslujejo neekonomično in jim grozi propad, ker so njihovi odhodki višji 

od prihodkov, 
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 med tiste, ki sicer poslujejo uspešno, vendar imajo težave z denarnim tokom predvsem 

zaradi večjega obsega zapadlih terjatev, ki niso bile poravnane (Vodlan 2010, str. 

539).  

 

V drugo skupino spada veliko število podjetij predvsem zato, ker njihovi poslovni partnerji 

računov ne plačujejo pravočasno. Zapoznela plačila pa imajo za podjetja lahko hude 

posledice, saj vplivajo na pomanjkanje donosnosti in konkurenčnosti. Podjetij zato ni mogoče 

uvrstiti le v kategoriji dobrih in slabih plačnikov, ker večkrat nastopajo v obeh vlogah. 

Nelikvidnost, ki je znak krize v podjetju, sproža verižno reakcijo na trgu, saj jo tudi sami 

povzročajo. Vzroki za plačilno nesposobnost so lahko zunanji in nanje sistem ne more 

vplivati, lahko pa se jim s primernimi odločitvami prilagaja. Notranji vzroki pa izvirajo iz 

neprimernega ravnanja managerjev s premoženjem. Spreminjanje sredstev in obveznosti do 

virov sredstev je namreč v neskladju z načelom plačilne sposobnosti (prav tam, str. 539–540).  

 

Slika 2.4: Število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 365 dni po 

mesecih 

 

Vir: AJPES, statistika plačilnega prometa, 2012 

 

Slika 2.4 prikazuje število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 365 dni 

za obdobje od avgusta 2011 do julija 2012, kar nakazuje na povečevanje števila dolžnikov. 

 

2.5 Aktivnosti pri obravnavi dolžnikov 

 

Verižna reakcija nezmožnosti poravnavanja obveznosti in hkrati izmikanje plačevanju 

nekaterih poslovnih subjektov, sta privedla gospodarstvo do še večje plačilne nediscipline. 
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Zato igrajo v sedanjih razmerah pomembno vlogo predvsem lastni ukrepi gospodarskih družb, 

kar se odraža kratkoročno v rasti učinkovitosti in racionalizaciji ter dolgoročno v novih 

programih in tržiščih (Štiblar 2008, str. 168).  

 

Pri tem je bistvenega pomena uvajanje tistih ukrepov, ki v prvi vrsti povečujejo prostovoljno 

plačevanje obveznosti, kar pomeni tudi hitro delovanje upnikov in več komunikacije z 

dolžniki. V praksi tako postaja varovanje interesa in koristi upnika v čedalje bolj 

spreminjajočih se razmerah, ki zahtevajo hitre odzive, prilagodljivost, inovacije in največji 

učinek z najmanjšimi stroški, vedno kompleksnejši dejavnik (Pečarič 2008, str. 243). Zato se 

pojavlja vprašanje na katerega morajo odgovoriti menedžerji in sicer ali lahko določene 

procese oziroma področja dela opravi učinkoviteje in ceneje namesto njih drugo 

specializirano podjetje (Urbas 2004, str. 32). 

 

Pomembno je, da že na začetku poslovanja dobro spoznamo našega bodočega poslovnega 

partnerja in že v naprej predvidimo ali nam bo sposoben plačati v določenem roku ali ne 

(Selan 2002, str. 2). Jasno je, da je cilj prodaje maksimiranje dobička, tako določena prodaja 

ne sme biti izvršena, dokler v osnovi ne preučimo ali bo bodoči kupec sposoben plačati v 

odločenem roku (Barry 1997, str. 138). Ob sklepanju posla je torej pomembno komu 

prodajamo oziroma kdo je naš kupec (Brvar 2006, str. 42).  

 

Nekatera podjetja zato uporabljajo tudi preverjanje bonitet »kot instrument za minimiziranje 

tveganja in kot selekcijski instrument pri raznovrstnih poslih« (Šlamberger in Razboršek, 

2008). Le z dobro pripravljeno boniteto, vodstveni delavci sprejemajo dobre poslovne 

odločitve (Dun in Bradstreet, 2008). 

 

2.6 Obvladovanje terjatev v organizaciji 

 

Terjatev je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica zahtevati od 

določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvršitev kake storitve. Ločimo 

dolgoročne in kratkoročne terjatve. Dolgoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v roku, 

ki je daljši od enega leta. Kratkoročna terjatev pa je terjatev, ki zapade v plačilo v največ letu 

dni. Če za terjatev obstaja možnost, da ne bo plačana v celoti ali v dogovorjenem roku, je taka 
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terjatev dvomljiva. Sporna terjatev je terjatev, pri kateri nastane spor med upnikom in 

dolžnikom. (SRS 5, 2006).  

 

V poslovnem svetu večina podjetij ne plačuje v roku ampak z odloženim plačilom. Problem 

nastane, ko kljub daljšim plačilnim rokom terjatev ni plačana, zato je nujna uvedba postopkov 

izterjave (Brumen 2012, str. 14).  

 

V praksi je zaslediti, da se še vedno v veliki meri podjetja sama ukvarjajo z izterjavami. 

Največja napaka je storjena, ko vodstvo prevali izterjavo na prodajni oddelek oziroma 

komercialiste ter na računovodstvo. Ti oddelki imajo dovolj svojega dela in nimajo 

specializiranega znanja ter prakse s področja upravljanja terjatev. S tem podjetje povzroči 

zmedo in nezadovoljstvo zaposlenih (Darvaš Šega, 2012). 

 

Zupančič meni, da je učinkovita izterjava življenjskega pomena za obstoj podjetja, da je 

temelj dobrih poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji in spretnost, ki se je lahko naučimo. 

Izterjavo lahko vidimo kot izziv za iskanje drugačnih pristopov do različnih dolžnikov, 

kreativnih rešitev in komunikacijskih poti za ohranitev poslovnega partnerstva (Zupančič 

2008, str. 5–10).  

 

2.6.1 Preverjanje stanja terjatev 

 

Spremljanje in preverjanje terjatev zagotavlja podatke o stanju terjatev do poslovnih 

partnerjev. Na podlagi teh podatkov lahko podjetja pravočasno ukrepajo. Pri spremljanju in 

preverjanju terjatev je najbolj pomembno, da podjetje vzpostavi pregledno bazo podatkov, s 

katere je razvidno kdaj je terjatev nastala, kdaj je datum zapadlosti in kaj se s terjatvijo 

dogaja. Terjatve so lahko vzrok za slabšo uspešnost in slabši premoženjski položaj 

poslovnega partnerja. Podjetja lahko pridobivajo koristne podatke o stanju terjatev z analizo 

starostne strukture terjatev do poslovnih partnerjev. Omenjena analiza nam pokaže starost 

odprtih terjatev na določen dan (Koletnik 2006, str 53).  
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2.6.2 Preverjanje plačilne sposobnosti 

 

Naročniki, fizične in pravne osebe naročajo blago in storitve, katere pa ne poravnajo ali pa jih 

ne morejo poravnati. Zato je nujno, da podjetja sprejmejo določene preventivne ukrepe pri 

sprejemanju in izvajanju naročil. Priporočljivo je tudi, da podjetja že pred sprejemom naročila 

preverijo plačilno sposobnost naročnikov. Plačilno sposobnost pravnih oseb je možno 

preverjati preko javno dostopnih evidenc, možno pa jih je pridobiti tudi na neformalen način, 

preko poslovnih partnerjev naročnika. Za fizične osebe pa javno dostopne evidence o plačilni 

sposobnosti ne obstajajo in jih zato ni možno preverjati (Izterjava d.o.o. družba za upravljanje 

s terjatvami, 2012).  

 

Tavčar navaja, da če smo s poslovnim partnerjem s katerim se bomo pogajali že sodelovali, je 

pregled preteklega sodelovanja in izkušenj obvezen. Če se le da, poizvemo, kako sodeluje z 

drugimi dobavitelji ali strankami. »To je lahko pomembno, saj bomo izvedeli, kakšne so 

njihove reference ne samo iz prospektov in njihovih ust, temveč tudi od tistih, ki so to 

sodelovanje zares izkusili. Včasih nam o tem mnogo povedo že prispevki v medijih, ki jih 

lahko hitro zberemo s klipingom
7
« (Tavčar 2007, str. 57). 

 

Osebna poznanstva in izkušnje, ki jih imamo in ki jih imajo sodelavci z ljudmi, s katerimi 

sklepamo posle, so ravno tako del informacij, ki jih je treba zbrati pred začetkom sklenitve 

novega posla. Pomembno je kakšne izkušnje so imeli kolegi iz našega podjetja z osebo, s 

katero bomo poslovali. Iz zgodovine sodelovanja z nasprotno stranjo se lahko naučimo ali 

moramo biti pri sodelovanju bolj previdni, saj »se bojimo prevare« (prav tam, str. 54).  

 

Preverjanje bonitete poslovnega partnerja je velikokrat ključen faktor s katerim se lahko delno 

prepreči neplačevanje s strani poslovnega partnerja. Mnogo slovenskih podjetij težko sprejme 

dejstvo, da je v današnjih časih nujno preveriti vsako informacijo ter vsakega poslovnega 

partnerja oziroma fizično osebo. Žal ne gre več zaupati podpisu pogodbe ali celo raznim 

ustnim dogovorom (Breznik 2009, str. 10).  

 

                                                 
7 Osnovna definicija klipinga bi se lahko glasila nekako takole: gre za izrezovanje člankov iz tiskanih 

publikacij. Danes ne moremo več razpravljati v tem kontekstu, zato raje govorimo o spremljanju 

medijev, saj že dolgo več ne gre samo za izrezovanje časopisnih člankov (ProMarket.si). 



19 

 

Preverjanje bonitete je torej preprečevanje možnosti poslovanja z dolžnikom, ki je zapadel v 

nelikvidnost oziroma je bil nad njim že uveden insolventni postopek. Zato je o našem 

bodočem poslovnem partnerju potrebno pridobivati kvalitetne informacije in podatke o 

morebitnih rizikih pri poslovanju z njim (prav tam, str. 10).  

 

Z »bonitetnimi ocenami AJPES S.BON«
8
 napovedujemo dogodek neplačila za posamezno 

slovensko podjetje. Na podlagi računovodskih izkazov so analizirani posamezni dejavniki 

tveganja za nastop dogodka neplačila (donosnost, likvidnost, zadolženost, aktivnost in 

produktivnost) in njihov prispevek k skupni verjetnosti nastopa dogodka neplačila. Z 

modelom AJPES S.BON je za vsako podjetje izračunana skupna verjetnost nastopa dogodka 

neplačila v obdobju 12 mesecev, ki je podlaga za določitev bonitetnih ocen. AJPES S.BON 

model razvršča slovenska podjetja glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s 

pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10d. (Kovač 2011, str. 72). Bonitetna 

lestvica je prikazana na spodnji sliki. 

 

Slika 2.5: Prikaz bonitetne lestvice AJPES 

 

 

Vir: AJPES, S.BON AJPES bonitetna lestvica, 2013 

 

Bonitetne ocene so definirane z razponom verjetnosti, da bo pri konkretnem podjetju nastopil 

vsaj en dogodek neplačila (blokada transakcijskega računa 30 dni neprekinjeno, blokada 

                                                 
8 Določitev bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON temelji na analizi računovodskih izkazov in 

nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih podjetij v daljšem časovnem obdobju 

(Kovač, 2011). 
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transakcijskega računa 60 dni s prekinitvami, stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, prisilna 

likvidacija) v prihodnjem 12 mesečnem obdobju po datumu računovodskih izkazov, ki so bili 

podlaga za določitev bonitetne ocene (bonitetna lestvica). Podjetje z bonitetno oceno SB10 

dosega najvišjo donosnost in likvidnost, aktivnost in produktivnost (Kovač 2011, str. 72–73). 

 

2.7 Izterjava neplačanih terjatev 

 

Čeprav ima izterjava danes negativni prizvok, dejansko ne gre zgolj za postopek, kjer si 

nasproti stojita dve sovražni strani ampak gre za dejstvo, da se z učinkovitimi in 

preizkušenimi metodami dosežejo želeni učinki. S primernim postopkom izterjave ostanejo 

odnosi med upnikom in dolžnikom korektni in poslovno sodelovanje se nadaljuje tudi v 

prihodnosti (Odlazek Mesar 2008, str. 20). Proces izterjave vsebuje med drugim tudi 

pošiljanje pisem, opominjanje, reševanje reklamacij, spremljanje plačil, ocenjevanje kupcev, 

izločanje kupcev ter odpise terjatev (Morrell 2005, str. 14). 

 

Volkova navaja, da je izvršba neprijeten proces, ki pa je nujen, pri čemer gre za poseg v 

dolžnikovo premoženje. Neprijeten je tako za upnike kot za same dolžnike. Izterjava denarnih 

terjatev kot ena najbolj perečih težav upnikov, ki razpolagajo z izvršilnim naslovom ali 

verodostojno listino, pa je mogoča le v sodnem postopku. Proces izterjave pa je potrebno 

kontrolirati, spremljati in analizirati. Pri navedenem igra precejšnjo vlogo učinkovita 

komunikacija znotraj družbe. Pomanjkljivo komuniciranje med oddelki, pogosto privede do 

tega, da ni mogoče ugotoviti pravega vzroka neplačila, zato tudi podjetje ne more imeti 

celotne slike neplačnika (Volk 2003, str. 7).   

 

Prašnikar in Cirman ugotavljata, da se je pri malih in srednjih podjetjih število dni terjatev do 

kupcev in dni vezave obveznosti do dobaviteljev povečalo. Povečal pa se je tudi obseg 

terjatev in obveznosti. Podjetja skušajo podaljšati plačilne roke dobaviteljem ter skrajšati 

plačilne roke kupcem. Zato so majhna in srednja podjetja postala previdnejša pri sklepanju 

poslov (Prašnikar in Cirman 2008, str. 95).  

 

»Podjetja bodo poskušala izkoristiti vse pozitivne učinke in se zavarovati pred negativnimi 

učinki predvsem z optimizacijo poslovanja, bolj ekonomično uporabo virov in učinkovitejšim 
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upravljanjem obratnega kapitala«. Jasno je, da se podjetja v trenutni finančni krizi prilagajajo 

in da se bo prilagajanje nadaljevalo tudi v prihodnosti (prav tam, str. 95).  

 

2.7.1 Načini izterjave 

 

Breznikova meni, da je pri izbiri načina izterjave potrebno izbrati čim bolj optimalen način, 

kar pomeni da se s čim manjšimi stroški izterja čim več. Učinkovitost izterjave je tako 

odvisna od angažiranosti podjetja samega, pri čemer je potrebno omeniti predvsem 

iznajdljivost, posluževanje raznih zavarovanj terjatev, poznavanje predpisov in znanje ter 

druge aktivnosti podjetja. Pri odločitvi o načinu izterjave igra pomembno vlogo širše 

poznavanje poslovnega okolja in zakonodaje ter druge spretnosti, saj ima lahko izbira 

neprimernega načina izterjave negativne posledice pri poslovanju, tako za upnika kot tudi za 

dolžnika (Breznik 2009, str. 14).  

 

 Telefonska izterjava 

 

Telefonska komunikacija ima zaradi osebnega stika z dolžnikom kar nekaj prednosti ter lahko 

pozitivno vpliva na čim hitrejše plačilo dolžnika. V telefonski komunikaciji upnik lahko 

pridobi tudi pomembne informacije o težavah dolžnika, ki mu pomagajo pri odločanju o 

uvedbi načina izterjave. Hkrati ima ta način zaradi svojega proaktivnega, humanega pristopa, 

pripravljenosti upnika, da sliši tudi dolžnikove težave, tudi poseben pomen in mesto za 

dolžnika, ki vpliva na plačilo terjatve (Ademovič 2008, str. 21). Pred vsakim telefonskim 

razgovorom, je zato pomembno, da se nanj temeljito pripravimo. Potrebno je zbrati vse 

potrebne informacije o dolžniku, jih urediti ter se smiselno in praktično pripraviti na 

komuniciranje z dolžnikom (Jeraj 2011, str. 13). 

 

 Osebni razgovori 

 

Osebni razgovori oziroma obiski pri dolžniku so bolj osebne narave in pomenijo posebno 

individualno obravnavo posameznih dolžnikov. Običajno se ta oblika uporablja pri 

specifičnih primerih. V kolikor je razgovor predhodno dogovorjen je smiselno, da upnik 

predlaga dolžniku, da ta na razgovor prinese tudi predvideni finančni načrt za poravnavo 
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dolga ter drugo dokumentacijo, s katero lahko izkazuje plačilno zmožnost v prihodnjih 

obdobjih (Barry 1997, str. 89).  

 

 Pisno opominjanje 

 

Po pretečeni valuti je smiselno dolžnika o tem pisno obvestiti ter ga pozvati k plačilu. Pisni 

opomin se praviloma izdaja računalniško in se lahko v relativno kratkem času pošlje večjemu 

številu dolžnikov. Upnik lahko z opomini dolžnika opozori na poplačilo zapadle terjatve in 

mu da dodaten rok za plačilo. Konkretnemu dolžniku se opomin praviloma pošlje trikrat 

(Rems in Rems v Srebrić 2010, str. 12) .  

 

 Sodna izterjava 

 

Če kljub poslanim opominom ni nobenega odziva s strani dolžnika, je upnik prisiljen sprožiti 

sodni oziroma izvršilni postopek
9
. Upnik lahko za izterjavo svoje denarne terjatve izbira med 

številnimi sredstvi izvršbe in sicer izvršbo na denarno terjatev dolžnika, na osebne prejemke, 

premičnine, nepremičnine, vrednostne papirje ali druge premoženjske in materialne pravice. 

Katero sredstvo bo upnik izbral, je odvisno od obsega terjatve in premoženja dolžnika (ZIZ-

UPB4). 

  

 Zunanja izterjava 

 

Globalizacijski procesi so pripeljali do tega, da so podjetja vse bolj osredotočena na svojo 

primarno dejavnost, ki jo tudi najboljše izvajajo in obvladujejo. Pomembno vprašanje na 

katerega morajo menedžerji odgovoriti je ali lahko določena dela v zvezi z izterjavo hitreje, 

učinkoviteje in z manjšimi stroški opravi namesto njih drugo specializirano podjetje. Glede na 

omenjeno postajajo namreč sekundarne dejavnosti vse pogosteje predmet uporabe zunanjih 

virov, med katere sodi tudi izterjava terjatev, ki s sistemskim izvajanjem in celovitimi 

                                                 
9 Izvršilni postopek definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj ob pomoči državnih prisilnih 

sredstev med dolžnikom in upnikom vzpostavil takšno zunanje stanje, kakršno ima upnik pravico 

zahtevati na podlagi izvršilnega naslova oziroma omogoči izterjavo upnikove terjatve (Volk 2001, str. 

7). 
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rešitvami omogoča uporabniku v relativno kratkem času izboljšanje nekaterih finančnih 

kazalnikov (Urbas 2004, str 32).  

 

 Zavarovanje terjatev  

 

Najenostavnejša in najvarnejša vrsta zavarovanja pred nastankom terjatev je predplačilo. 

Predplačilo se uporablja predvsem v začetnih fazah poslovnega sodelovanja. Pogosta oblika 

zavarovanja terjatev je zastavna pravica na premičnine, ki nastane, ko zastavitelj zastavljeno 

stvar izroči v posest upniku ali tretji osebi. Zastaviti je mogoče katerokoli stvar, ki ima 

premoženjsko vrednost, vrednostne papirje, terjatve ali druge pravice. Zastavna pravica na 

nepremičnine ima prednost pred zastavno pravico na premičnine, saj naj bi nepremičnine 

ohranjale vrednost v primerjavi z nekaterimi premičninami, katerih vrednost se s potekom 

časa lahko zmanjšuje. Pogosta oblika zavarovanja je tudi poroštvo, pri čemer se prenese 

izpolnitev obveznosti poleg dolžnika na še eno ali več oseb. Klasični instrument zavarovanja 

je menica, ki je obligacijski vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek in je 

neodvisna od osnovnega posla na podlagi katerega je bila izdana. Instrument zavarovanja 

obveznosti, ki ni vezan na osnovni posel je bančna garancija, pri čemer gre za nepreklicno 

obveznost banke, da bo ob predložitvi ustreznih dokumentov ob prvem pozivu upravičenca v 

roku veljavnosti garancije izplačala določen garancijski znesek, če dolžnik ne bo izpolnil 

svojih obveznosti v dogovorjenem roku (Jamnik in Sibinčič v Srebrić 2010, str. 46–48). 

 

Ena izmed najpomembnejših novosti, ki jih ureja novi Zakon o preprečevanju zamud pri 

plačilih (ZPreZP-1) je izvršnica. To je listina, ki vsebuje dolžnikovo izjavo s katero se le-ta 

zaveže poravnati upniku z izvršnico določen denarni znesek. Upnik lahko tako na podlagi 

izvršnice zahteva plačilo obveznosti, ki mu jih dolžnik dolguje, kar neposredno na banki 

dolžnika. Njen namen je mimo pravosodja zagotoviti upniku hitro poplačilo dolga, ki mu ga 

dolguje dolžnik (ZPreZP-1). 

 

2.7.2 Učinkovitost izterjave v družbah 

 

Za zagotavljanje poplačila dolga je torej bistvenega pomena hitro reagiranje oziroma takojšnje 

ukrepanje upnika. Bistvenega pomena je, da se na novonastale dolgove upniki hitro in 

ustrezno odzovejo (Vodlan, 2011). 
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Greengard meni, da je uspešnost izvensodne izterjave v zelo tesni korelaciji s časom, kar 

pomeni, da čim starejša je terjatev, tem manjša je verjetnost, da bo plačana in obratno. 

Največji problem pri gospodarskih družbah je, da z izterjavo čakajo predolgo zaradi strahu, da 

bodo izgubili kupca, kakor tudi zaradi upanja, da bodo vendarle enkrat uspešno izterjale dolg 

in problem rešile same (Greengard 2005, str. 47).  

 

Učinkovitost izterjave obveznosti je odvisna tako od znanja udeležencev v poslovnih 

transakcijah, kot tudi od zanesljivosti in učinkovitosti samega plačilnega prometa in sistema, 

ki omogoča pravočasno (legalno) prisilno izterjevanje obveznosti oziroma zavarovanje le-teh. 

(Javna uprava 2006, str. 486). Pri tem pa ne gre prezreti dejstva, da na uspešnost izterjave 

vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki in sicer širše poznavanje postopkov izterjave ter 

pravilen pristop k izterjavi dolžnika. Predvsem pa mora biti sposobnost podjetja usmerjena v 

zadovoljstvo poslovnih partnerjev in sodelovanje na dolgi rok (Vodlan, 2011).  

 

2.8 Vloga zaposlenih  

 

Velikokrat se premalo zavedamo, da so dejavniki razvoja vsake organizacije prav v znanju, 

motivaciji in stimulaciji za uspešno in nadpovprečno izvedeno delo. Veliko podjetij se še 

dandanes premalo zaveda pomena zaposlenih. Zaradi močne prisotnosti človeškega dejavnika, 

je potrebno zaposlenim namenjati več pozornosti, saj so ravno zaposleni pogosto ključno 

sredstvo za ustvarjanje dodane vrednosti. Specifično in nenadomestljivo znanje zaposlenih je 

tudi rešilo že marsikatero podjetje (Berk in drugi, 2005). 

 

Podjetje kot odprt, dinamičen sistem se mora neprestano prilagajati kompleksnemu in 

dinamičnemu okolju.  

Planiranju strategij in podjetniškemu razmišljanju je skupno osredotočanje na podjetje 

kot celoto. Planiranje harmonizira, pomaga odkrivati nekonsistentnosti in vrzeli ter je 

na ta način strateška osnova za vodenje nedvoumna, razumljiva in konsistentna. 

Planiranje je tudi potrebna osnova za kontrolo, le transparentni razvoj strategij pa 

omogoča integracijo in motiviranje sodelavcev za uresničevanje strategij (Duh 2003, 

str. 165). 
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Pomembno je, da je podjetje prilagodljivo in da je pripravljeno investirati v ljudi. Pogoj za 

kakovostno opravljeno delo oziroma ponujeno storitev so zato pozitivno naravnani zaposleni. 

Prav zaposleni oziroma udeleženci v delovnem procesu so tisti, ki ustvarjajo kakovosten 

proizvod ali storitev in kot taki močno vplivajo na kakovost ustvarjenega. Zaradi večje 

raznovrstnosti se delovne zahteve spreminjajo in tu prihajajo vse bolj do izraza človekove 

zmožnosti (Pečarič 2008, str. 237–238). 

 

Novo znanje je odvisno od narave obširnosti predhodnega znanja, saj posledično, vsaj delno 

spreminja predhodno znanje. Odvisno je od lastnosti in zmožnosti posameznika, da spozna 

omejenost svojega znanja in spretnosti in zmore planirati nadaljnje učenje, s katerim preseže 

te omejitve (Meško Štok 2011, str. 7). 

 

Primeri uspešnih podjetnikov, ki so zasnovali in razvili uspešna podjetja, dokazujejo, da je 

mogoče v razmeroma kratkem času zgraditi globalno organizacijo. Ti podjetniki so vso 

pozornost usmerili v znanje svojih zaposlenih ob upoštevanju vrednot ter spodbud pri 

izvajanju dela (prav tam 2011, str. 33). 

 

Glede na navedeno je potrebno posebno pozornost nameniti vlogi zaposlenih, saj nenehni 

tehnični in družbeni razvoj pogojuje nepretrgano porajanje novih znanj, pri čemer ne smemo 

pozabiti na funkcionalno znanje, ki je prilagoditveno, v delo izpeljano znanje. V omenjeno 

kategorijo znanj lahko uvrstimo pretežno operativno ali delovno ter kreativno ali ustvarjalno 

znanje (Kejžar, 2006).  

 

Sitar meni, da so edina neponovljiva prednost organizacij, ki je ni mogoče posnemati, ljudje 

oziroma zaposleni. Navaja, da človeškega uma ni mogoče posnemati, saj je način 

razmišljanja, učenja in vpliv tega na vedenje ljudi edinstven vsakemu posamezniku (Sitar, 

2006). Pri tem je pomembno, da upoštevamo znanje, ki ga imajo zaposleni in njihovo 

sposobnost učenja. Pomembna je tudi posameznikova pripravljenost na usposabljanje za 

konkretno delo, s katerim aktivira svoje kapacitete znanja (Pucelj, 2007).  

 

Zaposleni morajo tudi sami poskrbeti za svoja znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali na 

delovnem mestu. Od njih se pričakuje, da aktivno iščejo znanja, sodelujejo pri oblikovanju 

programov usposabljanja, prenašajo znanje na sodelavce in uporabljajo novo znanje v praksi 
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(Brečko 2000, str. 5–8). Pri vzpostavitvi kulture stalnega učenja pomembno vlogo igra vodja s 

svojo podporo za usposabljanje in načinom vodenja. Eden od poglavitnih pogojev za uspešno 

učenje v organizaciji pa je celovita podpora vodstva (Možina, 2006). Sitar poudarja, da je vse 

bolj pomembno tudi, da v združbi vsi zaposleni miselno izvajajo svoje naloge, saj jim le-to 

omogoča ustvarjalno in inovativno reševanje zapletenih nalog (Sitar, 2006).  

 

2.8.1 Znanje v organizaciji  

 

Z razvojem podjetja razumemo procese spreminjanja do katerih v podjetju prihaja. 

Spremembe nastajajo na vseh področjih, tako pri najvišjih ciljih, ki jih določita politika in 

strategija podjetja, kot pri strukturalno tehnološkem oblikovanju ter vrednotah in vedenju 

zaposlenih. Pojem razvoja podjetja vključuje ne le kvantitativne spremembe, kot so povečanje 

ali zmanjšanje prometa, podjetniškega ustvarjanja vrednosti, števila zaposlenih itn., temveč 

tudi kakovostne spremembe, kot so na primer nove strateške usmeritve, vključevanje 

vodilnih, menjava pravnih oblik ali lastnikov in učni procesi v podjetju (Pumpin in Prange v 

Duh 2003, str. 47).  

 

Vsaka organizacija, ki si prizadeva biti inovativna, mora imeti v svoji okvirni politiki 

organizacije zastavljeno strategijo za ustvarjanje in razvijanje novega znanja. 

Nepripravljenost oziroma nezmožnost za učenje (posameznikov in institucij) sta običajno 

najpomembnejša zaviralna elementa v razvoju gospodarstev in družbe. Uspešni si nenehno 

želijo in tudi morajo vedno bolje delati. Bolj produktivno in uspešno delo pa ni možno brez 

neprestanega izobraževanja in usposabljanja. V sodobne organizacije prihaja učenje kot 

potreba (Meško Štok 2011, str. 5–6).  

 

Avtor Pirc se strinja, da se pogoste težave, ki ovirajo prenos znanja med zaposlenimi, kažejo v 

pomanjkanju časa, neustrezni komunikaciji med zaposlenimi in nepoznavanju pomena 

prenosa znanja (Pirc, 2001). Pojavljajo se še ovire, kot so pomanjkanje zaupanja med 

zaposlenimi, individualizem zaposlenih, pomanjkanje sposobnosti za skupinsko delo in želja 

po premoči nad sodelavci s pomočjo znanja, ki ga ima posameznik, drugi pa ne (Dimovski in 

drugi 2005, str. 351). Argyris in Schon menita, da je akcijsko učenje ena od ključnih oblik 

usposabljanja zaposlenih. Opredeljujeta ga kot proces iskanja oziroma odkrivanja napak in 
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njihovo odpravljanje ali zmanjševanje (Argyis in Schon, 1987). »Cilj akcijskega učenja je tudi 

učiti se na konkretnem problemu in ga rešiti« (Haček in Bačlija 2007, str. 57).  

 

Avtorja Rozman in Sitar ugotavljata, da mora biti zato usposabljanje zaposlenih v skladu s 

potrebami, ki jih določa njihov položaj v organizaciji. To pomeni naj se zaposleni udeležijo 

vseh programov usposabljanja, ki so povezani z njihovim delom, s čimer se ti prilagajajo 

organizaciji. Hkrati pa se mora tudi organizacija prilagajati sposobnostim zaposlenih in jim 

nuditi tiste programe usposabljanja, ki jih posamezni zaposleni potrebujejo, saj stalno 

spreminjajoče se okolje zahteva vedno več znanja in tudi vedno bolj raznoliko znanje 

(Rozman in Sitar, 2007). 

 

Senge meni, da »sveta ne kreirajo neke neprepoznavne sile, temveč ljudje, ki s svojo 

sposobnostjo in ustvarjalnostjo negujejo in razvijajo nove ideje, ki se skupaj z enako 

mislečimi stalno učijo kako se učiti skupaj z drugimi«. Temeljne prvine učeče se organizacije 

po Sengeu so:  

- celovit način razmišljanja, 

- odličnost osebja, 

- miselni modeli, 

- vizija usmerjena v izgradnjo prihodnosti organizacije in  

- timsko učenje (Senge 1990, str. 114).  

 

Organizacije, ki bodo sposobne organizirati učenje in znanje ter uspešno voditi proces 

sprememb tako v notranjem kot zunanjem okolju, bodo bolj uspešne od drugih, saj bodo 

vodilne v družbi znanja. Proces ustvarjanja znanja se nanaša na ustvarjanje in razvijanje novih 

sposobnosti, novih idej, boljših procesov, izboljšanje postopkov. V bistvu gre za ustvarjanje 

novega znanja na osnovi že obstoječega (Meško Štok 2011, str. 6–7).  

 

Zagotovo lahko trdimo, da je znanje last posameznika. Vlaganje v znanje za podjetje ni 

strošek ampak je investicija, saj je znanje v rabi podjetja. Ustvarjalnost in inovativnost sta 

pogoja za posameznikov osebni, organizacijski kot tudi za človeški razvoj. Neprestane 

spremembe v okolju nudijo nove priložnosti in izzive, ki pa jih lahko izkoristijo le 

posamezniki, ki neprestano skrbijo za razvoj svojega lastnega znanja (prav tam, str. 10). 
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Cilj organizacije je zagotoviti prenos znanja najboljših praks iz zunanjega okolja, vendar pa 

tak prenos ne sme biti pasiven, ampak ustvarjalen in inovativen. Za izmenjavo in prenos 

znanja na zaposlene je velikega pomena podpora vodstva, motivacija zaposlenih, zaupanje 

zaposlenih v pridobivanje in prenašanje znanja. Znanje pa prinaša koristi tako za posameznika 

kot za podjetje, kar se kaže predvsem v boljši in celovitejši izbiri odločitev, zagotavljanju 

vseh podatkov, povečanju produktivnosti, boljši komunikaciji, boljši organiziranosti, 

nenehnem izboljševanju procesov itd. (prav tam, str. 11–12). 

  

Zato lahko z gotovostjo trdimo, da postaja ravnanje z znanjem v podjetju del osnovnih 

konkurenčnih prednosti modernih organizacij, ki delujejo v globalnem okolju. »Novo znanje 

pa je odvisno od narave dela in je pogoj za strukture, odvisno je tudi od obširnosti 

predhodnega znanja, saj posledično vsaj delno spreminja predhodno znanje«. Novo znanje je 

zato odvisno od lastnosti in zmožnosti posameznika, da spozna »omejenost svojega znanja in 

spretnosti in zmore planirati nadaljnje učenje, s katerim preseže te omejitve« (prav tam, str. 

33).  

 

2.8.2 Usposabljanje in učenje v organizaciji 

 

Največjo vrednost za organizacijo ima znanje takrat, ko ga uporablja kar največ zaposlenih v 

organizaciji. Znanje, ki je pridobljeno znotraj in zunaj organizacije, pa je potrebno kar 

najhitreje in najbolj učinkovito prenesti na čim večje število zaposlenih. Pri tem pa ima 

poglavitno vlogo pravilno vodeno timsko delo. »Člani tima so zavezani skupnemu namenu, 

imajo jasne prioritete, postavljajo si visoka merila, čutijo se odgovorne za njihovo doseganje. 

Člani dobrih timov prispevajo vsak svoje ključne veščine in sposobnosti in povečujejo 

sinergijske učinke z raznovrstnostjo znanja in veščin«. Dobra komunikacija pomeni, da je v 

timu prisotna odprtost, ki članom omogoča, da prepoznavajo in rešujejo konflikte (Meško 

Štok 2011, str. 8–9).  

 

Tako individualni kot organizacijski rezultati poudarjajo potrebo po zagotavljanju osebnega 

razvoja posameznika ter razvoja kariere pa tudi usmerjanja ustvarjalnih zmogljivosti 

posameznika. Posameznikov inovativen prispevek k organizaciji torej pripomore, da 

organizacija dosega dobre rezultate v poslovanju ter da je pri tem učinkovita in uspešna (prav 

tam, str. 15–16).  
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2.8.3 Komunikacijske spretnosti 

 

Tavčar meni, da »z učenjem in spoznavanjem prednosti ter slabosti organizacij, izdelkov in 

storitev, ki jih zastopamo in s katerimi sodelujemo, lahko iztržimo več. Iz zgodovine našega 

sodelovanja z nasprotno stranjo se lahko naučimo kako bo nasprotna stran ravnala, ali nas je 

že večkrat pustila na cedilu in da moramo biti previdni«. (Tavčar 2007, str. 53). Ravno zato 

meni, da je »jasnost in enoznačnost komuniciranja ena od glavnih potreb dobrega sodelovanja 

s poslovnimi partnerji« (prav tam, str. 232).  

 

Zavedati se moramo, da je pomen komunikacije v odnosih, učenju, spremembah, razvoju, 

napredku in da so za to potrebne komunikacijske veščine. »Pod izrazom komuniciranje 

razumemo sodelovanje, izmenjavo mišljenja, mnenja med organizacijami in posameznimi 

subjekti v notranjem pa tudi zunanjem okolju, torej med prodajalcem in kupcem ter med 

vsemi deležniki, ki sodelujejo v tem procesu« (Meško Štok 2011, str. 71).  

 

Pogoje uspešnega komuniciranja dosežemo, če se ravnamo po naslednjih pravilih, načelih, ki 

jih upoštevamo tudi pri vsakdanjem poslovnem in tudi osebnem življenju (prav tam, str. 72): 

- aktivno poslušanje, 

- pozitivna naravnanost,  

- izogibanje konfliktnim situacijam.  

 

Osebni stik je nenadomestljiva oblika komuniciranja. Uspeh komunikacije je način, kako 

ustvariti ozračje strinjanja in razumevanja. »Zavedati se moramo, da sogovorniki, ki jih 

znamo obvladati in smo dovolj prepričljivi, lahko kljub svoji samozavesti in nedvomljivosti v 

lastno vrednost, sprejmejo drugo mnenje. Taktika poznavanja »osebnostnih značilnosti 

poslovnih partnerjev, interesov sodelovanja in priprava na poslovni razgovor so bistveni 

elementi za uspešno komuniciranje« (prav tam, str. 73). 

 

 

 

 

 



30 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Empirični del je nadgradnja teoretičnega dela naloge, v katerem smo predstavili uvod v 

obravnavani problem. Empirični del vsebuje opredelitev raziskovalnega problema, 

raziskovalna vprašanja, opis vzorca, metodo in potek zbiranja podatkov. Raziskava je bila 

izvedena na podlagi kvalitativnega pristopa, kjer smo dobili odgovore na v uvodu zastavljena 

vprašanja in sicer s pomočjo delno strukturiranih intervjujev. Dobljene rezultate raziskave 

nato interpretiramo in analiziramo. Nalogo bomo zaključili s sklepnimi ugotovitvami in 

dobljenimi odgovori na postavljene cilje in raziskovalna vprašanja. 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Tematika, ki bi jo želeli obdelati v nalogi se nanaša na izterjavo dolgov v majhnih in srednje 

velikih podjetjih Dolenjske in Bele krajine, ki se v sedanji gospodarski situaciji soočajo z vse 

večjim številom neplačnikov. V raziskavo bi bila vključena zgolj uspešna podjetja z 

dolgoletno tradicijo. Za omenjena podjetja bi se odločili iz razloga, ker predvidevamo, da so 

bolj izkušena od novejših podjetij, ter imajo bolj verjetno, že vpeljane sisteme obravnave 

dolžnikov, kot pa mlajša podjetja. Izbor podjetij bi temeljil predvsem na dejstvu, da so se 

podjetja skozi svoje poslovanja prisiljena nenehno prilagajati. Tekom njihovega dolgoletnega 

poslovanja se je izkazalo, da so izbrana podjetja uspešna, imajo uveljavljeno ime, nikoli niso 

poslovala z izgubo in nikoli niso bila evidentirana kot neplačniki. Glede na navedeno bi torej 

preučili dejstva, kako prispevati k večji učinkovitosti in uspešnosti izterjave v podjetjih, glede 

na sedanje gospodarske razmere, ko je plačilna nedisciplina čedalje bolj pereč pojav. Prav 

tako bi prikazali načine kako si omenjena podjetja v zakonskih okvirih lahko pomagajo pri 

preprečevanju plačilne nediscipline oziroma vsaj zmanjšajo tveganja neplačil svojih poslovnih 

partnerjev.  

 

Zaradi čedalje pogostejšega pojavljanja novih dolžnikov, je način dela tistih zaposlenih, ki se 

v podjetjih ukvarjajo z obravnavo dolžnikov, eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na 

učinkovitost in uspešnost v podjetju, saj obravnava in izterjava različnih vrst dolžnikov 

zahteva veliko znanja, usposobljenosti in številnih drugih kvalitet. 
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Trenutne razmere zahtevajo hitro in učinkovito delovanje podjetij. Podjetja se morajo 

prilagoditi številnim spremembam, da izkoristijo trenutne razmere. Hkrati so prisiljena razviti 

sposobnost preživetja, kajti le na tak način lahko preživijo udarce in se prilagajajo nenehnim 

spremembam.  

 

Različne družbe pri obravnavi dolžnikov postopajo na različne načine. Pogosto se zgodi, da 

zaposleni pri obravnavi dolžnikov postopajo po predhodno uveljavljenem postopku v družbi 

oziroma izhajajo iz preteklih izkušenj, ki jih imajo s poslovnim partnerjem, zato se lahko 

dogaja, da so v dvomih ali je njihovo postopanje dovolj učinkovito.  

 

Področje raziskovalnega problema tako zajema opredelitev načina dela in ravnanj tistih 

zaposlenih v podjetjih, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov in kako omenjeno vpliva na čim 

hitrejše poplačilo dolgov njihovih dolžnikov. Pri tem želimo izvedeti, kakšne so optimalne 

možnosti uspešne izterjave ter kako prispevati k večji učinkovitosti izterjave v navedenih 

podjetjih. Področje raziskave bi tako zajemalo ugotovitev kombinacije ukrepov, postopanj, 

znanj in drugih kvalitet zaposlenih, ki prinašajo ustrezne učinke pri izterjavi dolgov.  

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 

 

Po opravljeni kvalitativni analizi bomo na podlagi delno strukturiranih intervjujev dobili 

odgovor na osnovno raziskovalno vprašanje kako zaposleni, ki se ukvarjajo z izvršbo v 

podjetjih, vplivajo na čim hitrejše poplačilo dolgov njihovih dolžnikov.  

 

Pri preverjanju osnovnega raziskovalnega vprašanja si bomo pomagali z dvema 

podvprašanjema osnovnega raziskovalnega vprašanja:  

1. Kateri so dejavniki in v kolikšni meri prispevajo k čim hitrejšemu poplačilu dolgov 

dolžnikov? 

2. Kako postopati, da bo izterjava uspešna in učinkovita? 

 

Z raziskavo želimo raziskati kako zaposleni, ki se ukvarjajo z izterjavo v proučevanih 

podjetjih vplivajo na uspešnost in učinkovitost izterjave.  
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3.3 Opis vzorca 

 

V vzorec je vključenih šest majhnih in srednje velikih uspešnih podjetij, ki delujejo na 

področju Dolenjske in Bele krajine.  

 

Majhna in srednja podjetja so na ozemlju današnje Slovenije dobila pomembnejšo vlogo šele 

v zadnjih dvajsetih letih. Prejšnji gospodarski sistem je bil podjetništvu manj naklonjen, saj je 

bilo to omejeno preko centraliziranega planiranja
10

 in preko omejitev za zaviranje zasebnega 

sektorja gospodarstva. V prvem desetletju po osamosvojitvi in prehodu v tržno gospodarstvo 

je podjetništvo za Slovenijo pomenilo glavno silo oblikovanja učinkovitejše strukture 

gospodarstva (Glas in drugi 2000, str. 15–16).  

V vzorcu so zajete majhne in srednje velike družbe, ki so po ZGD opredeljene po sledečih 

merilih
11

: 

 Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od navedenih meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR, 

- vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR. 

 Srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od sledečih meril:  

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,  

- čisti prihodek od prodaje ne presega 35.000,000 EUR, 

- vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR.  

 

3.4 Metoda zbiranja podatkov 

 

V raziskavi bomo kot metodo zbiranja podatkov uporabili metodo delno strukturiranega 

intervjuja. Ker je tema specifična, bomo torej uporabili interpretativni pristop, saj so zaposleni 

ki se ukvarjajo z izterjavo v obravnavanih družbah bistveni nosilci, ki prispevajo k poplačilu 

dolgov njihovih dolžnikov. V ta namen bomo z omenjenimi zaposlenimi opravili delno 

strukturirane intervjuje. 

                                                 
10

 Država je usmerjala ekonomsko življenje in razvoj, da bi uresničila splošni ekonomski plan ter da bi 

izvajala nadzor nad ekonomijo (Tomc 1986,  str. 20). 

11 Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje delitev družb, ki se delijo na mikro, majhne, srednje in 

velike družbe (ZGD-1D, 2011). 
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Pri tej obliki spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, ne uporabljamo vnaprej do 

potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je 

seznam okvirnih tem, ne pa podrobnih vprašanj (Mesec 1996, str. 80).  

 

Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni 

meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o pomenu sporočil. 

Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto 

pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji (Mesec, 1998). Na ta način bomo dobili odgovore 

na zastavljena raziskovalna vprašanja glede prispevka zaposlenih k čimprejšnjem poplačilu 

dolga njihovih poslovnih partnerjev, torej k večji učinkovitosti in uspešnosti izterjave.  

 

Pri izvedbi kvalitativne raziskave bomo torej uporabili metodo delno strukturiranega 

intervjuja, pri čemer bodo usmeritvena vprašanja razdeljena na posamezna področja oziroma 

teme. Vsaki temi bodo kot vodilo za usmerjanje pogovora, sledila določena podvprašanja. Z 

delno strukturiranim intervjujem bomo pridobili podatke o okoliščinah, prepričanjih, mnenjih, 

stališčih ter o globljih vidikih problema in sicer o izkušnjah ljudi, njihovi motivaciji in načinu 

razmišljanja.  

 

3.5 Potek zbiranja podatkov 

 

V raziskavi smo opravili intervjuje s šestimi zaposlenimi, ki se ukvarjajo z izterjavo v manjših 

in srednje velikih podjetjih na področju Dolenjske in Bele krajine. Vsi intervjuvanci imajo 

dolgoletne delovne izkušnje v izbranih podjetjih, od tega je eno podjetje iz Črnomlja, eno iz 

Metlike, tri iz Novega mesta in eno iz Trebnjega. Vsem omenjenim podjetjem je skupno, da 

so zelo uspešna podjetja, z dolgoletno tradicijo. Obravnavana podjetja se ukvarjajo s 

proizvodno in storitveno dejavnostjo. Zaposlujejo pa od približno 40 do 150 ljudi.  

 

Intervjuvancem je bilo posredovano tudi kontaktno pismo v katerem je bila okvirno 

predstavljena tematika, namen in cilj raziskave, oblika intervjuja ter zagotovilo o 

anonimnosti.  

 

Pred začetkom intervjujev smo se z vsakim intervjuvancem še dodatno pogovorili ter mu 

predstavili tematiko. Vsem sogovornikom je bilo tudi pojasnjeno, da jim predstavitev 
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rezultatov ne bo kakor koli škodovala, saj se bodo postavljena vprašanja nanašala bolj na 

splošno področje in ne bodo razkrivala kakšnih poslovnih skrivnosti ali kakšne druge 

občutljive teme. Sogovornikom je bilo tudi povedano, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni 

zgolj za namen te raziskovalne naloge. 

 

Sodelujoči v raziskavi so se z veseljem odzvali. Sodelovale so štiri ženske, zaposlene v 

računovodstvu in dva moška, direktorja gospodarskih družb. Intervjuji so bili opravljeni v 

obdobju od 29. junija 2012 do 4. septembra 2012. Vsi intervjuvanci se med drugim ukvarjajo 

tudi z izterjavo njihovih dolžnikov.  

 

Pogovori s sogovorniki so trajali od 45 do 60 minut ter bili z njihovim dovoljenjem posneti z 

diktafonom. Pogovori so potekali tekoče in med njimi ni prihajalo do motenj. Vsem 

intervjuvancem je bila zagotovljena zaupnost in anonimnost. Odgovori intervjuvancev so 

označeni z velikimi črkami po sledečem vrstnem redu:  

1. A – intervju s sogovornico je potekal 29. maja 2012 

2. B – intervju s sogovornico je potekal 12 .junija .2012 

3. C – intervju s sogovornico je potekal 8. avgusta 2012 

4. D – intervju s sogovornico je potekal 30. avgusta 2012 

5. E – intervju s sogovornikom je potekal 31. avgusta 2012 

6. F – intervju s sogovornikom je potekal 4. septembra 2012 

Vsi intervjuji so potekali v delovnih prostorih intervjuvancev. 

 

3.6 Analiza pridobljenih podatkov 

 

Usmeritvena vprašanja so bila razdeljena na sledeče teme in sicer: splošno (mnenje glede 

plačilne discipline, kulture plačevanja, struktura dolžnikov, odnos dolžnikov do zaposlenih), 

začetek izterjave (aktivnosti pred začetkom izterjave, mnenje o načinu obravnave dolžnikov, 

pokazatelji problematičnega podjetja, preverjanje poslovnih dogodkov dolžnika, telefonsko 

opominjanje), obravnava dolžnikov (soočanje z dolžniki, predvidevanje izida izvršbe, 

izmikanje plačilu, plačilna sposobnost, težavne stranke), sistem obravnave dolžnikov 

(usmeritve, metodologija, postopki, izboljšave, spremljanje izterjave, sodelovanje, sodni 

postopki), soočanje z novostmi pri delu (sprejemanje novosti, ravnanje ob spremembah), 

sodelovanje, komuniciranje z dolžniki (podpora pri reševanju zadev, skupinsko delo, 
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kompromisi), izobraževanje, usposabljanje, nova znanja (pomen znanja, izobraževalne 

vsebine, ocena izobraževanj, odzivi na novosti), usmeritve za uspešno izterjavo (ustreznost 

postopkov, inovativnost, predvidevanje izida izterjave) in zaključek (dodatna pojasnila).  

 

TEMA 1: SPLOŠNO  

Kakšno mnenje imate glede plačilne discipline v Sloveniji?  

Vsi intervjuvanci so si bili enotni, da se je plačilna disciplina v Sloveniji zelo poslabšala, kar 

je predvsem odraz splošne gospodarske krize. Prva sogovornica navaja, da se je povečalo tudi 

število insolventnih postopkov ter da omenjeno ogroža uresničitev gospodarskih ciljev 

podjetij. Tretja intervjuvanka ugotavlja, da nimajo pri poslovanju s tujino in sicer z Nemčijo, 

Češko, Poljsko in Italijo, nikakršnih problemov glede plačil. Tudi naslednji sogovornik 

navaja, da je plačilna disciplina v državah s katerimi poslujejo, boljša. Zadnji sogovornik je 

mnenja, da obstajajo podjetja, ki se striktno držijo poslovnih pravil, toda ne pridejo do izraza, 

ker je preveč takih, ki se ne držijo osnovnih pravil poslovanja.  

 

Kaj vam pomeni pojem plačilna kultura? 

Odgovori sogovornikov so bili precej podobni, vsi namreč menijo, da je kultura plačevanja 

dokaj slaba, podjetja se pogosto ne držijo pravil poslovanja. Prva sogovornica meni, da je to 

odnos poslovnih partnerjev do poplačila dolgov. Druga intervjuvanka navaja, da je plačilna 

kultura osnova in najpomembnejše za dobro gospodarjenje. Tretja sogovornica pravi, da je to 

pošten odnos, ki bi moral biti usmerjen v napredek in dobro poslovno sodelovanje. Meni, da 

je tudi veliko takih podjetij, ki ne znajo poslovati, to pa slabo vpliva na vse ostale. Četrta 

sogovornica pravi, da je to odnos do dela in urejenost podjetja, kot tudi urejenost samega 

posameznika, ki je lastnik podjetja ali je v podjetju zaposlen. Meni, da je to neke vrste 

poslovna kultura ter navaja, da je potrebna velika previdnost in preventivni ukrepi, da pridejo 

do plačila.  

 

Kaj menite, da lahko vpliva na večjo osveščenost dolžnikov glede poravnavanja dolgov? 

Večina intervjuvancev je mnenja, da bi na večjo osveščenost lahko vplivala večja 

informiranost, večja osebna in moralna odgovornost kot tudi zakonodaja. Prva sogovornica 

meni tudi, da bi na to lahko vplivala večja informiranost o posledicah neplačila, kot so pravni 

ukrepi, stroški izvršb, zamudnih obresti. Druga intervjuvanka pa pravi, da so vsi akterji na 

trgu že osveščeni, kaj pomeni plačilna disciplina in kaj pomenijo sankcije za nedisciplino. 
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Meni tudi, da precej poslovnih subjektov ni plačilno sposobna po svoji volji temveč je to 

odraz trenutnega stanja, čemur se ne da izogniti. Po mnenju četrte intervjuvanke bi bil lahko 

dosežen večji vpliv tudi z raznimi informacijami v publikacijah, internetu in drugih medijih.  

 

Kako ocenjujete odnos vaših poslovnih partnerjev – dolžnikov do zaposlenih, ki se 

ukvarjajo z izterjavo? 

Vsi intervjuvanci odnos večine njihovih poslovnih partnerjev - dolžnikov, ocenjujejo kot 

korekten in spoštljiv. »Kupec te bolj ceni, če se kot dobavitelj zanimaš za redno plačilo svojih 

terjatev«, navaja prva intervjuvanka. Druga intervjuvanka pove, da se v redkih primerih 

pojavijo tudi težavne stranke, vendar je možno s pravilnim pristopom tudi s takimi strankami 

najti neko skupno rešitev. »Nekatere stranke nočejo poravnati dolga ali pa se svojih upnikov 

izogibajo, vendar pa se zaradi tega ne zapletajo v konflikte«, odgovarja tretja intervjuvanka. 

Četrta sogovornica opaža, da je približno polovica takih, ki so pozitivni in poskušajo najti 

rešitev, tudi če nimajo likvidnih sredstev. Del pa je tudi takih, ki nimajo posluha za kakšno 

drugo pridobitev plačila, če nimajo denarja.  

 

Kako bi ocenili strukturo vaših dolžnikov ? 

Pri vseh intervjuvancih se pojavljajo različni dolžniki in sicer pravne osebe, ki so lahko večja 

ali manjša slovenska podjetja. Štirje intervjuvanci so izjavili, da vodijo kot dolžnike tudi 

fizične osebe. Ena sogovornica navaja, da se soočajo z dolžniki tudi na hrvaškem trgu.  

 

TEMA 2: ZAČETEK IZTERJAVE 

Kakšen pomen dajete aktivnostim pred začetkom izterjave? Kakšne aktivnosti glede 

obravnave dolžnikov opravljate preden začnete z izterjavo ? 

Vsi intervjuvanci dajejo velik poudarek vsem aktivnostim pred uvedbo postopkov izterjave in 

so glede navedenega vsestransko angažirani. Pred začetkom poslovanja s podjetji preverjajo 

njihove bonitete, preverjajo pa tudi ali je podjetje sploh aktivno, prav tako so previdni pri 

sklepanju novih poslov. V kolikor terjatve niso plačane v roku, intervjuvanci najprej stranke 

pokličejo, se dogovorijo za kakšen drug način plačila ali pa pošiljajo opomine. Prva 

intervjuvanka je še dodala, da imajo redne tedenske sestanke s komercialisti, ki so zadolženi 

za posamezne kupce in trge. Terjatve spremljajo sproti, po dnevih zapadlosti. Tretja 

intervjuvanka je povedala, da še dodatno preverjajo stranke, s katerimi doslej še niso 

poslovali. Če je podjetje v težavah, odreagirajo hitreje, je povedal zadnji sogovornik.  
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Kako ocenjujete način obravnave dolžnikov v vaši družbi? 

Načine obravnave dolžnikov, ki jih imajo uvedene v svojih družbah, intervjuvanci ocenjujejo 

kot dobre. Tretja intervjuvanka navaja, da nimajo veliko dolžnikov, ker zadeve sproti 

preverjajo, vendar imajo zaradi tega več dodatnega dela, kot včasih, ko so stranke bolj redno 

plačevale. Četrta sogovornica dodatno navaja, da si želi več podpore glede pridobivanja 

informacij o dolžniku in sicer o plačanih prispevkih in davku na dodano vrednost. Pove, da je 

omenjeno vprašanje že izpostavila na davčni upravi, vendar ni dobila odgovora, ker se 

sklicujejo na tajnost podatkov.  

 

Kako prepoznavate vzroke za neplačilo?  

Vsi sogovorniki so mnenja, da so vzroki za neplačilo pri različnih poslovnih partnerjih, 

različni. Na splošno pa se odražajo v finančni nedisciplini, ki je delno posledica gospodarske 

krize, delno pa zakonodaje. Informacije o razlogih neplačila posameznega poslovnega 

partnerja intervjuvanci prepoznajo in poiščejo preko raznih dostopov na spletnih straneh in 

preko drugih medijev. Prva intervjuvanka še navaja, da je poglavitni vzrok za neplačilo v 

finančnem sistemu, ki je kreditiral kreditno nesposobne komitente in zato ni več pravega 

ravnovesja.  

 

Kateri so po vaše pokazatelji problematičnega poslovnega partnerja? 

Vsi sogovorniki menijo, da so to slabe bonitete, neredno plačevanje, blokade računov, 

insolventni postopki. Dva intervjuvanca sta navedla, da je pokazatelj problematične stranke 

tudi izmikanje telefonskim klicem. Ena od sodelujočih je povedala, da so pri poslovanju s 

stranko pomembne tudi izkušnje iz preteklosti. Če imajo slabe izkušnje s poslovnim 

partnerjem so v dilemi glede nadaljnjega sodelovanja z njim.  

 

Kaj menite o preverjanju poslovnih dogodkov dolžnika? 

Sogovorniki so bili enotnega mnenja glede nujnosti preverjanja poslovnih dogodkov dolžnika. 

Prva sogovornica poudarja, da je potrebno analizirati plačilno sposobnost kupca, preden se 

odločijo za prodajo blaga in storitev kupcu, preden odobrijo odlog plačila, popuste in razne 

tolerance pri zamudah plačila. Ena od intervjuvank je povedala, da je potrebno preverjati 

poslovne dogodke tako pred začetkom poslovanja kot tudi vmes in sicer ves čas in na vse 

možne načine. Hkrati omenja, da podatki na Ajpesu niso vedno ažurni in tekoči, da bi bilo 
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natančneje razvidno kaj se z nekim partnerjem trenutno dogaja. Tudi peti sogovornik pripisuje 

velik pomen preventivnemu delovanju. Pove, da so v njihovi družbi pravila jasna in to so 

bonitetne ocene. Podjetje, ki ima dobro bilanco stanja in ima vrsto let dobiček, ima kapital in 

tudi če ima nekoliko slabši denarni tok, je velika verjetnost, da bo prišlo do poplačila.  

 

Kaj menite o telefonskem opominjanju? 

Vsi sogovorniki pripisujejo velik pomen telefonskemu opominjanju. Telefonska izterjava je 

najhitrejša, najenostavnejša in tudi uspešna oblika komunikacije z dolžnikom. Prva 

intervjuvanka poudarja, da je pri telefonskem kontaktu s stranko nujna spretna komunikacija 

in dobra priprava gradiva. Imajo dobro vpeljan sistem telefonskega opominjanja in v kolikor 

ugotovijo zamude pri plačilu, stranke najprej spomnijo po telefonu, da še niso poravnali 

obveznosti. Sogovornica tudi navaja, da je v zvezi s plačili telefonski kontakt s stranko pri 

njih najuspešnejši način, da pridejo do poplačila. Tudi druga sogovornica vidi prednosti 

telefonskega kontakta, saj z neposrednim kontaktom s stranko »nekako zabrišeš ostrino med 

dolžnikom in upnikom«. Tretja sogovornica smatra, da mora biti telefonski pogovor prijazen 

in spoštljiv, saj se pri tem na nek način prosi za plačilo ali se dogovarja za kakšne druge 

možnosti. Četrta intervjuvanka meni, da je to najboljši stik, ki nakaže, kako se bo zadeva 

izšla, »sploh na začetku, da dobiš občutek kako podjetje razmišlja in ali misli plačati ali ne«. 

Naslednji sogovornik je poudaril, da je izterjava premo sorazmerna s časom. Hitreje kot 

začneš z izterjavo in bolj kot si vztrajen, večji je učinek. Pri večjih zneskih, začne stranke 

klicati in opozarjati, pri tem pa mora biti zelo vztrajen. Zadnji vprašani je poudaril, da se že 

pri prvem pogovoru lahko predvidi, kdaj bo prišlo do poplačila. Kadar dolžnik nima namena 

poravnati dolga, se izogiba tudi telefonskim pogovorom in je enostavno nedosegljiv.  

 

TEMA 3: OBRAVNAVA DOLŽNIKOV 

Kako pogosto se soočate z dolžniki, koliko časa vam vzame njihova obravnava? 

Prvi štirje sogovorniki se z dolžniki soočajo vsakodnevno. Njihova obravnava jim vzame 

včasih več, včasih manj časa, odvisno od posameznega primera. Peti vprašani je povedal, da 

že pred začetkom poslovanja storijo vse, da do dolžniškega razmerja ne pride, zato takih 

primerov nimajo zelo veliko. Zadnji vprašani odgovarja, da se zadnje čase srečujejo manj z 

dolžniki. Točno na valuto ne plačujejo vsi, vendar pa plačujejo z zamikom, kar pa v teh 

kriznih časih tolerirajo. Kadar je dolžnik nedosegljiv, jim njihova obravnava vzame več časa. 

Preden gredo v izvršbo radi preverijo ali stranka ponuja še kakšen drug način plačila.  
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Kako predvidite izid izvršbe ob začetku obravnave dolžnika? 

Vsi intervjuvanci predvidijo izid izvršbe s preverjanjem bonitete strank, preverjanjem 

premoženja, blokad računov. Prva intervjuvanka meni da je izvršba uspešna, če dolžnik v 

bonitetnih vpogledih v zgodovini nima nobenih blokad, če ima povprečne plačilne roke in 

dobre kazalnike poslovanja. Druga sogovornica je povedala, da s sodno izvršbo nimajo dobrih 

izkušenj, predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov in ugovorov. Zato meni, da v sodnih 

postopkih ni dovolj upanja, da pridejo do poplačila. Hkrati navaja, da kdor je resen bo 

poravnal obveznosti že na osnovi opomina. Tretja sogovornica pove, da poleg preverjanja 

premoženja, blokade računov in bonitete, upoštevajo tudi informacije o strankah, ki jih dobijo 

tudi od drugod in sicer od tistih, ki s stranko tudi že poslujejo. Četrta intervjuvanka ugotavlja, 

da pri stalnih strankah že iz preteklih izkušenj vedo kakšen bo izid. Tudi peti intervjuvanec je 

mnenja, da pri stalnih strankah vedo kakšen bo izid, problem pa je včasih pri strankah s 

katerimi poslujejo občasno. Zadnji vprašani pove, da se pred začetkom sodelovanja z novim 

kupcem pozanimajo kakšen plačnik je, še posebej če je kupec večji. Pojasnjuje tudi, da se 

poslužujejo enostranskega pobota in sicer v pobot prijavljajo tako obvezne, nezapadle, kot 

stare terjatve. Zaradi česar pa imajo potem pogajalsko izhodišče pri cenah, kar vpliva na 

končni rezultat.  

 

Na kakšen način obravnavate dolžnika, za katerega ugotovite, da se izmika plačilu?  

V primeru, da se dolžnik plačilu izmika so sogovorniki poudarili večjo angažiranost pri 

obravnavi takega dolžnika. Prva intervjuvanka je poudarila, da takšne dolžnike redno 

spremljajo komercialisti, ker imajo vpogled v njihove zapadle obveznosti. V primeru 

neplačila imajo določen limit dostave novega blaga in s tem prepoved izdaje novega blaga. V 

kolikor obveznost kljub temu ni poravnana, se odločijo za dodatne ukrepe za zagotovitev 

plačila. Sogovornica pove še, da je potrebno redno kontrolirati tudi tista resna podjetja, s 

katerimi poslujejo že dalj časa ter po potrebi takoj ukrepati. Naslednja sogovornica dodaja, da 

takim strankam zagrozi z blokado dobave blaga. Meni, da to mogoče ni najbolj poslovno, je 

pa najbolj uspešno. V primerih, ko stranke zamujajo več kot šestdeset dni in še ne vedo kdaj 

bodo dolg poravnali, se odločijo za blokiranje dobave. Tretja sodelujoča poudarja, da najprej 

dolžnika pokličejo, opomnijo s pisnim opominom, potem pa gredo tudi že v izvršbo. Pove še, 

da imajo kar nekaj takih dolžnikov, ki se izmikajo plačilu, zato za take zadeve vložijo predlog 

za izvršbo in dolžniki šele takrat navadno poravnajo. Niso pa taki dolžniki ključnega pomena 
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za njihovo družbo, zato z njimi še vedno poslujejo. Četrta sogovornica je pojasnila, da v 

kolikor ni plačila, takoj sledi opomin pred izvršbo. Pred tem stranke še pokliče in jim da še 

eno možnost da poravnajo dolg ali pa predlagajo kakšno kompenzacijo, pri čemer pa 

poskrbijo, da ne gre za kakšen rizičen posel. Sogovornica omeni še, da preden dolžnika 

pokličejo, se na to pripravijo in izdelajo scenarij pogovora. Pogovor si zapisujejo, vodijo pa 

tudi kronološko evidenco pogovorov. Peti intervjuvanec poudarja, da dolžnik, ki je dolžan 

večjemu številu poslovnih partnerjev in ni dokončno insolventen, ima vedno še nekaj denarja, 

običajno ima pa večje obveznosti. Istočasno poudarja, da je pri tem zelo pomembno, da so 

čim bolj vztrajni in odločni, da dolžnik prej poravna njihov dolg, kot pa dolgove, ki jih ima do 

drugih. V kolikor prihaja do izmikanj še naprej, predajo zadevo po devetdesetih dneh ali pa 

tudi prej, v postopek sodne izterjave. Tudi zadnji intervjuvanec pove, da so nekateri dolžniki 

nedosegljivi, zato jim pri takem izmikanju, ne preostane drugega kot izvršba.  

 

Na kakšen način se pozanimate o plačilni sposobnosti dolžnika? Česa se pri tem 

poslužujete? 

O plačilni sposobnosti se sogovorniki pozanimajo na različne načine, pri čimer poskušajo 

pridobiti čim več raznovrstnih informacij, ki bi jih obvarovale pred sklepanjem poslov z 

dolžniki. Najbolj pogost način preverjanja stanja poslovnega partnerja so bonitetne ocene. 

Preverjajo pa tudi morebitno insolventnost stranke, tržni položaj, plačilno sposobnost. Pri 

preverjanju se poslužujejo baz podatkov preko spleta (Bonitete.si, Ibon, Ajpes), informacije 

dobivajo tudi preko rednih dnevnih novic, časopisov, revij, strokovne literature. Koristne 

informacije pa pridobivajo tudi od drugih podjetij, ki so z dolžniki kakorkoli povezana.  

 

Kako pogosto se soočate s težavnimi strankami? Kako se to odraža pri vašem delu? 

Vsi sogovorniki, razen enega navajajo, da se s težavnimi strankami srečujejo zgolj občasno. 

Težave skušajo rešiti na miren način in se izogibajo konfliktom. Prva intervjuvanka pove, da 

se včasih zgodi, da se v težjih primerih, pri problematičnih strankah poslužujejo obiskov 

strank, ki se jih udeleži tudi vodja komerciale, lahko pa tudi direktor. Druga sogovornica 

pove, da skušajo biti s težavnimi strankami čim bolj razumevajoči in prijazni ter da se 

postavijo na stališče stranke in se izogibajo konfliktom. S težavnimi strankami se občasno 

sooča tudi tretja intervjuvanka, ki navaja, da so nekatere stranke, predvsem fizične osebe, 

včasih »nesramne in komplicirajo glede plačila«. Tudi ona meni, da je potrebno ostati miren 

in se ni dobro spuščati v konflikt. Četrta sogovornica dodaja, da ko se pri njih občasno pojavi 
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kakšen žaljiv aroganten posameznik, zato take pogovore najrajši ignorirajo. Poudarja še, da je 

potrebno imeti za delo s strankami tudi nekaj znanja iz psihologije.  

 

TEMA 4: SISTEM OBRAVNAVE DOLŽNIKOV 

Kakšne so pri vas usmeritve oziroma sistemi glede obravnave dolžnikov? Kakšno 

metodologijo oziroma postopke uporabljate v zvezi z obravnavo dolžnikov? 

Sogovorniki imajo različne usmeritve oziroma sisteme pri obravnavi dolžnikov. Prva 

sogovornica navaja, da imajo izdelan sistem in okvirne usmeritve glede obravnave dolžnikov. 

Imajo redne tedenske sestanke s komercialisti, ki so hkrati zadolženi za posamezne stranke. 

Na sestankih se preverja zapadlost terjatev in morebitna ostala problematika ter se hkrati 

opravi primerjava terjatev s preteklim tednom. Dnevno vodijo evidenco zapadlih terjatev ter 

plačila redno spremljajo. Če pride do izvršbe, predloge za uvedbo postopkov izvršbe vlagajo 

sami, elektronsko. V kolikor je izvršba neuspešna, podajo poizvedbe tudi na drugo imetje 

dolžnika in predlagajo nadaljevanje postopkov preko sodišč. V primeru, da je nekdo slabši 

plačnik, ni nujno, da bodo z njim prekinili poslovanje ampak se skušajo le bolj zavarovati. V 

takih primerih stranki ponudijo možnost plačila po obrokih, poslužujejo pa se tudi limita pri 

odprtih postavkah. Če gre stranka čez limit, komercialist ne sme prevzeti naročila. V takšnih 

primerih imajo v njihovem računalniškem sistemu postavljeno blokado, zato računalniški 

sistem ne dovoli izdelave novega naročila. Druga sogovornica navaja, da nimajo točno 

določenega sistema obravnave strank, imajo pa nek protokol glede vsakodnevnega 

spremljanja dolžnikov. Stranke spremljajo preko zapadlih postavk iz knjigovodskih evidenc. 

V tem postopku sodelujejo tudi komercialisti, ki se ukvarjajo s fizičnim spremljanjem strank. 

Stranke opominjajo in skušajo pridobiti informacije zakaj ni prišlo do plačila. Stranke redno 

obiskujejo in imajo stike tudi z drugimi zaposlenimi v tisti družbi in sicer s plačilnim 

prometom, računovodjo, direktorjem, nabavnimi referenti, saj je vsaka dodatna informacija iz 

kakršnega koli okolja dobrodošla. Tretja vprašana pove, da dvakrat mesečno opravijo pregled 

dolžnikov in plačil, nato pa imajo sestanke na katerih poročajo direktorju o dolžnikih. O 

nadaljnjih postopkih izvršbe odloča direktor. Direktor opravlja tudi pogovore s strankami in 

sklepa razne dogovore oziroma kompromise. Intervjuvanka tudi omeni, da imajo precej 

terjatev tudi neizterljivih, saj stranke obljubljajo, da bodo dolg poravnale, a se dogovora ne 

držijo. Naslednja intervjuvanka navaja, da stalne stranke, pri katerih imajo sklenjene 

dolgoletne pogodbe, obravnavajo drugače. Ob neplačilu stalne stranke večkrat pokličejo ter se 

dogovarjajo glede plačila. Intervjuvanka meni, da je uspeh takih dogovorov velikokrat 
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zagotovljen s pravilno in korektno komunikacijo. Če ugotovijo, da druge možnosti ni, gredo v 

e-izvršbo, s čimer seznanijo tudi stranko. Za izvršbo se odločijo, kot skrajno možnost, saj ne 

želijo priti s stranko v slab odnos ali je celo izgubiti. Pri vlaganju predlogov za izvršbo so zato 

še posebej previdni in je to le skrajna možnost, ki se jo poslužujejo. Intervjuvanka omeni tudi 

da nimajo posebnih internih navodil za obravnavo dolžnikov temveč stranke obravnavajo 

sproti, različno od primera do primera. Peti sogovornik pove, da imajo interna navodila, ki pa 

so sicer zelo enostavna. V primeru neplačila pošljejo stranki najprej prvi in drugi opomin, 

tretji opomin pa je že pred izvršbo. Časovno obdobje od prvega do tretjega opomina je največ 

90 dni po zapadlosti valute. Sam postopek pa nato preverja komercialist. Predloge za e-

izvršbo vlagajo na sodišče sami in sicer preko računovodstva, v pravdnih postopkih, pa jih 

zastopa odvetnik, s katerim imajo sklenjeno pogodbeno razmerje. Sogovornik pove, da imajo 

v strukturi prodaje večino stalnih kupcev, s katerimi je v Sloveniji delati težje, saj nimajo z 

njimi sklenjenih nobenih zavarovanj. Še posebej se to odraža pri poslovanju s strateškimi 

poslovnimi partnerji, če konstantno zamujajo s plačili. Če bi v takih primerih zahtevali 

zavarovanje, bi verjetno prekinili sodelovanje, kar pa bi bilo preveč enostransko. V takih 

primerih dnevno spremljajo in pretehtajo stanje podjetja in sicer po blokadah, tožbah in vsem 

o čemer so obveščeni. Poraja pa se jim vprašanje, kaj storiti če se zadeva poslabša. Pri 

obravnavi strateških poslovnih partnerjev prihaja do odločitev, ki so ključnega pomena za 

družbo. Sogovornik zato meni, da v takih primerih ni nekega jasnega pravila kako ukrepati, 

potrebno je pretehtati celotno situacijo in se odločiti. Zadnji sogovornik pove, da nimajo 

posebnega sistema glede obravnave strank in da vsako stranko obravnavajo posebej. Ob 

neplačilu sprva stranke pokličejo in opominjajo, za sodno izvršbo pa se le redko odločijo. 

Pove tudi, da imajo težave z njihovim največjim kupcem, zato se pri njih poslužujejo 

stoodstotne kompenzacije. Plačila pa si zagotovijo tudi tako, da se zavarujejo. Izvršb ne 

vlagajo sami ampak zadevo prepustijo odvetniku, saj nimajo veliko takih primerov. 

Sogovornik pojasni, da pozna zadevo in da ve, da se vlaga izvršbe elektronsko, vendar se tega 

načina vlaganja predlogov še niso lotili. Z dolžniki, zoper katere so vložili predloge za 

izvršbo, so nehali poslovati, pa tudi izvršbe zoper te dolžnike so bile neuspešne.  

  

Kakšne so vaše potrebe po natančno definiranih postopkih pri obravnavi dolžnikov? 

Dva intervjuvanca sta poudarila potrebo po natančno definiranih postopkih pri obravnavi 

dolžnikov. Prva sogovornica je dodala, da so te potrebe stalne in nujne. Uspeh vidijo v tem, 

da so v svojih nalogah striktni in da takoj ukrepajo. Ves čas spremljajo in razpolagajo z 
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informacijami v zvezi s plačili, komercialist pa je tudi v stalnem kontaktu s stranko. Tak način 

imajo uveden tudi iz razloga, ker gre pri njih za stalne stranke. Kljub temu, pa plačila tudi pri 

stalnih strankah neprestano preverjajo. Tudi naslednji sogovornik je pojasnil, da imajo 

postopke natančno določene in od njih ne odstopajo. Striktno se držijo pravi, ker le na tak 

način pridejo do plačila. Preden predajo zadevo v izvršitev, pošiljajo pisne opomine, lahko 

obravnavajo različne kompenzacije kar je odvisno od dogovora s stranko. Preostali štirje 

intervjuvanci ne vidijo potrebe po natančno opredeljenih postopkih. Ena od sogovornic je 

pojasnila, da delajo v določenih okvirih, stranke kličejo ali opominjajo, posredujejo zadeve v 

izvršbo, v določenih primerih pa se pogovarjajo individualno. Tudi naslednja sogovornica je 

pojasnila, da ne vidi potrebe po natančno opredeljenih postopkih, saj vse zadeve rešujejo 

sproti, odvisno od primera do primera. Naslednji sogovornik meni, da je vsak primer 

specifičen, vendar dolžnike obravnavajo v določenem okviru v katerem so možna odstopanja 

in dogovori. V kolikor bi obravnavali vse na isti način, ne bi mogli doseči določenih 

dogovorov s strankami.  

 

Kakšne imate možnosti glede podaje predlogov za spremembe, izboljšave v vaši družbi?  

Glede podaje predlogov za spremembe, izboljšave in novosti so vsi intervjuvanci odgovorili, 

da so odprti za vse predloge. Prva vprašana je še dodala, da so vse spremembe, ki vodijo k 

dvigu kakovosti izdelkov in pogojev za delo s strani zaposlenih dobrodošle, saj izboljšujejo 

proizvodni in poslovni proces.  

 

Kako spremljate procese izterjave? 

Vsi sogovorniki so podali enak odgovor na vprašanje in sicer vse procese izterjave spremljajo 

redno in ažurno. Prva sogovornica še dodaja, da mora biti spremljanje ažurno med drugim 

tudi zaradi blokiranih dobav. Ko dolžnik dolg poravna, je potrebno blokado sprostiti. Druga 

sogovornica pove, da zadeve spremljajo zato, da vedo ali bodo prišli do poplačila in kdaj. Ena 

od sogovornic pove, da imajo o procesih izterjave shranjene dopise o vsem kar strankam 

pošiljajo. Približno dvakrat letno pa pregledajo vse zadeve, sicer pa izterjavo izvajajo in 

spremljajo sproti. Zadnji intervjuvanec je dodal, da jih o procesih sodne izterjave seznanja in 

obvešča odvetnik. Obvešča jih o tem za kakšno vrsto izvršbe gre pri posameznem primeru in 

v kakšni fazi je postopek izvršbe.  
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Kako sodelujete z zunanjimi agencijami v zvezi z izterjavo?  

Polovica sogovornikov z zunanjimi agencijami za izterjavo ne sodeluje, saj vodijo procese 

izterjave rajši sami. Eden sogovornik dodaja, da so z agencijami sodelovali v preteklosti, 

sedaj pa zadeve rešujejo preko odvetnikov. Z agencijami pa tudi niso imeli dobrih izkušenj in 

sicer v primerih, ko so predvidevali, da terjatev ne bo plačana v celoti in so predlagali agenciji 

izterjavo terjatve v manjšem odstotku, vendar pa agencija tega zaradi svojih pravil ni želela 

upoštevati. Trije sogovorniki so povedali, da sodelujejo z agencijami zgolj v primeru ko gre 

za specifične zadeve in sicer za izterjavo dolžnikov v tujini, za odkup terjatev ali pa za 

faktoring.  

 

Na kakšen način se poslužujete sodnih postopkov? 

Vsi intervjuvanci razen enega, ki se v sodnih zadevah poslužuje odvetnika, predloge za 

izvršbo preko sodišča vlagajo sami preko »COVL«. Trije intervjuvanci so dodali, da so nekaj 

specifičnih zadev reševali preko odvetnika. Prva intervjuvanka je povedala, da če je le 

mogoče se sodnih postopkov za izvršbo poslužujejo le v skrajnih primerih, saj je to povezano 

v visokimi stroški, še posebej če vlagajo predloge za izvršbo na dolžnikove nepremičnine. V 

takih primerih se pojavljajo še visoki stroški raznih izvršiteljev, ki jih mora zalagati upnik. 

Večina intervjuvancev se izogiba nadaljevanju postopkov preko sodišč. Ena od sogovornic je 

povedala, da če je izterjava na transakcijski račun neuspešna, ne vlagajo zadev naprej na 

premično in nepremično premoženje, saj so imeli v preteklosti slabe izkušnje glede izida 

izterjave z omenjenim načinom izvršbe.  

 

TEMA 5: SOOČANJE Z NOVOSTMI PRI DELU 

Kako se soočate z novostmi v zvezi z izterjavo?  

Z novostmi v zvezi z izterjavo se vsi intervjuvanci redno seznanjajo in informirajo. Prva 

intervjuvanka je povedala, da novosti redno spremljajo in svoje delo prilagodijo 

spremembam. V kratkem so naložili novo verzijo portal e-Sodstvo, ki je dopolnjena in 

spremenjena. Za sporne kupce iz baz podatkov pridobivajo tudi podatke o dolžnikovem 

premoženju. Z novostmi se seznanjajo tudi na seminarjih, ki jih organizira Obrtna zbornica. 

Naslednja sogovornica pove, da se seznanjajo z novostmi preko Obrtnika, preko spleta, veliko 

informacij pa je tudi v medijih. Četrta sogovornica je dodala, da imajo to področje dobro 

urejeno. Novosti spremljajo sami preko računalniških povezav, v računovodstvu, ki ga 

podpira računalniški program. Tudi peti vprašani pove, da novosti pri njih spremljajo v 
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računovodstvu. V zvezi z novostmi pa se udeležujejo tudi izobraževanj, ki jih izbirajo skupaj, 

da lahko novosti strokovno izvajajo. Novosti spremljajo tudi preko Gospodarske zbornice ter 

Zveze računovodstev, od koder dobivajo tudi razna povabila na izobraževanja in seminarje.  

 

Kaj vam novosti predstavljajo? Kako jih sprejemate? 

Sogovorniki pripisujejo novostim velik pomen, saj jih je potrebno redno spremljati in se nanje 

pripraviti. Informacije o novostih so številne zato jih pridobivajo iz različnih virov in sicer 

preko spleta, revij, vsakdanjih novic, strokovne literature, zbornic, združenj. Peti sogovornik 

je povedal da je nujno spremljane in iskanje različnih informacij, ki bi jim koristile. 

Spremljajo razne novice, poslužujejo se informacij na spletnih straneh, raznih člankov in 

revij. Zadnji sogovornik še dodaja, da jim novosti ne predstavljajo problema, saj obstaja 

veliko različni virov preko katerih pridobijo koristne podatke in informacije.  

 

Kako spremljate spremembe zakonodaje?  

Vsi sogovorniki vsakodnevno spremljajo novosti zakonodaje in sicer preko medijev, spleta, 

novic, revij. Menijo, da je uporabnih informacij vedno dovolj. Ena od intervjuvank je še 

dodala, da zakon ni vedno jasen, pa tudi pogosto se spreminja, zato je potrebno biti dosleden 

in redno spremljati zadeve, da se kaj pomembnega ne spregleda. Prav tako, pa je potrebno 

imeti veliko znanja in se včasih še s kom posvetovati. Meni tudi, da obstaja veliko virov 

informacij glede zakonodaje, zato je potrebno razjasniti, kaj pride za njih prav in kaj ne.  

 

Kako ravnate pred sprejetjem novih predpisov oz. uvedbo novosti v zvezi z izterjavo?  

Intervjuvanci pred sprejetjem novih predpisov enotno pojasnijo, da temeljito preštudirajo 

zadeve in se pripravijo na novosti. O novostih seznanijo zaposlene, po potrebi pa se tudi 

medsebojno posvetujejo.  

 

Kako se odzivate na novosti, npr. zakonodaje, metodologije, informacijskega sistema…? 

Novosti vedno sproti spremljajo, preučijo, se posvetujejo in se pripravijo nanje. Odziv na 

novosti je vedno resen in odgovoren. V kolikor so možnosti obiščejo tudi kakšen seminar in 

nabavijo pisno gradivo, doda prva intervjuvanka. Eden od intervjuvancev je še poudaril, da so 

z novostmi seznanjeni še preden pridejo v veljavo, ni pa nujno, da je vsaka novost dobra.  
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TEMA 6: SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA Z DOLŽNIKI 

Na koga vse se obračate pri reševanju problemskih situacij? 

Probleme poskušajo reševati najprej sami, če to ni mogoče se obračajo na sodelavce, ki 

poznajo zadevo, pa tudi na direktorja oziroma vodstvo.  

 

Kakšno imate podporo pri reševanju zapletenih zadev? 

Pri reševanje zapletenih zadev imajo intervjuvanci vso možno podporo. V zapletenih zadevah 

se običajno obračajo na sodelavce, ki opravljajo podobno delo, v težjih primerih pa tudi na 

vodstvo. Eden od intervjuvancev, ki je tudi sam direktor dodaja, da se pri zapletenih zadevah 

sodelavci obračajo nanj, saj je on vpleten pri vseh poslovnih zadevah. Ko pa pride do 

postopka neplačila, pa je on tudi tisti, ki je stoodstotno prisoten pri reševanju zadeve. 

 

Kako pristopate k reševanju zapletenih primerov? Na kakšen način? Česa se 

poslužujete? 

Intervjuvanci so na vprašanje odgovorili, da se zadeve lotijo zelo resno. Če je ne morejo rešiti 

sami, poiščejo pomoč sodelavcev oziroma zadevo predajo v reševanje vodstvu. Prva 

intervjuvanka je pojasnila, da zapletene primere sprva rešujejo skupno. Včasih reši problem 

že komercialist z obiskom stranke, saj stranko tudi osebno pozna. V določenih primerih se 

poslužujejo tudi odvetnika. Pred kratkim so imeli zapleten primer, pri čemer je bila zoper 

stranko podana kazenska ovadba. Zadevo so odstopili odvetniku ter imeli velike stroške. Iz 

primera so se naučili, da se kazenska ovadba lahko vloži brezplačno neposredno na Policiji. V 

kolikor bodo imeli v bodoče še kakšen tak primer, jo bodo vložili sami in se s tem izognili 

stroškom. Sogovornica tudi meni, da »se sam zase bistveno bolj angažiraš, kot pa zunanji, saj 

zadeve tudi sam najbolj poznaš«. Sogovornik, ki je tudi direktor v družbi zapletene primere 

najprej preuči, nato pa išče informacije, preverja in se dogovarja. Če je potrebno se obrne še 

na koga drugega, na primer na odvetnika, saj v njihovi družbi redno poskrbijo, da imajo vse 

zadeve razčiščene. Tudi zadnji intervjuvanec, ki je prav tako direktor družbe pove, da se v 

zapletenih primerih za napotke in prave informacije obrača na različne naslove izven podjetja. 

 

Kaj menite o skupinskem delu? 

Vsi intervjuvanci dajejo velik poudarek skupinskemu delu in nenehnemu medsebojnem 

sodelovanju in posvetovanju, zato potem lažje sprejemajo odločitve. Četrta intervjuvanka 

dodaja, da je skupinsko delo bistveno, saj znanja ne smeš zadržati zase ampak ga je potrebno 
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podati naprej, kar pa je ključ do uspeha. Nujno je medsebojno sodelovanje tako v pisarni, kot 

z delavci, ki so na terenu.  

 

Ali sklepate kompromise s poslovnimi partnerji ? Na kakšen način?  

Sklepanje kompromisov se intervjuvanci poslužujejo predvsem pri strateških poslovnih 

partnerjih in stalnih in resnih strankah. Sklepajo jih na račun poznavanja strank in zaupanja. 

Prva intervjuvanka priznava, da so si nekateri kupci izposlovali daljše plačilne roke, kljub 

temu pa je danes potrebno preverjati vsakogar. Zavarovanja pri njih ne pridejo v poštev, saj 

stranke nerade sklepajo taka zavarovanja. Tudi druga intervjuvanja priznava, da vseh 

poslovnih partnerjev ne obravnavajo na enak način, saj imajo nekaj kupcev, ki imajo 

monopolni položaj. Njihov položaj jim daje možnosti, da lahko do neke mere tudi izsiljujejo z 

daljšimi plačilnimi roki, popusti, bonitetami ter akcijami, kar je organizirano in financirano s 

strani podjetja intervjuvanke. Sogovornica priznava, da imajo prvorazredne in drugorazredne 

kupce, ki pa jih ne obravnavajo na enak način. »Res pa je, da kupec tudi s svojo resnostjo 

ustvarja pogoje za način medsebojnega sodelovanja. Med kupci so razlike, zato imajo nekateri 

več privilegijev kot drugi«, še dodaja sogovornica. Tretja intervjuvanka meni, da je vsaka 

stranka poglavje zase, zato se prilagajajo in sprejemajo tudi predloge strank, če je to tudi za 

njih sprejemljivo. Četrta sogovornica pove, da posebnih zavarovanj ne sklepajo, ker stranke 

nad tem načinom niso navdušene, saj je to povezano z visokimi stroški, lahko pa se zaradi 

tega skrhajo tudi dobri poslovni odnosi. Peti sogovornik dodaja, da morajo imeti tisti, ki 

kompromisov ne sklepajo, »dovolj dobro pozicijo, da to lahko delajo«. Kot direktor podjetja 

spremlja zadevo, pozna delo na nabavni in prodajni strani, zato pozna tudi možnosti 

medsebojnih kompenzacij in se jih poslužuje. Tudi zadnji vprašani meni, da se je potrebno 

neprestano prilagajati in sproti odreagirati na probleme. Glede plačil jim ustreza vse od 

kompenzacij, do asignacij ali prodaje terjatev. Čeprav jih to stane kakšen odstotek manj, jim 

je pomembno zgolj to, da nimajo odprtih terjatev, zato pa tudi sklepajo kompromise. 

  

TEMA 7: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, NOVA ZNANJA 

Kako pogosto spremljate splošno gospodarsko situacijo?  

Splošno gospodarsko situacijo vsi sodelujoči spremljajo vsakodnevno, pri čemer informacije 

črpajo iz različnih virov. Eden od sodelujočih je dodal, da je težko sprejemati poslovne 

odločitve, če tega redno ne spremljaš.  
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Kako pomembno se vam zdi širše poznavanje različnih področij v povezavi z vašim 

delom? Kako vaše znanje z različnih področij vključite v postopke izterjave? 

Poznavanje različnih področij se vsem intervjuvancem zdi nujno, saj na ta način pridobivajo 

znanje, ki ga uporabijo v svojih postopkih oziroma pri svojem poslovanju. Prva sogovornica 

doda, da morajo redno spremljati vse novosti, ki so povezane z ddv-jem, obveznim pobotom, 

e-pobotom. Zaradi morebitnih prijav terjatev v insolventne postopke, redno spremljajo objave 

teh postopkov, saj se jim je že zgodilo, da je šla njihova redna stranka v stečaj in so bili takoj 

ob velike vsote denarja. Eden od sogovornikov, ki je tudi direktor je pojasnil, da so preučili 

vse možne načine kako pravilno poslovati. Njihovo znanje je široko in imajo natančno 

razdelane postopke, kako priti do poplačila in jim to tudi uspeva.  

 

Na kakšen način se seznanjate s predpisi, internimi navodili? 

Sogovorniki se s predpisi seznanjajo preko medijev, spleta, strokovne literature, biltenov, 

sestankov, seminarjev pa tudi pogovorno z ostalimi sodelujočimi v postopku. Prva 

intervjuvanka je še dodala, da z internimi navodili v zvezi z izterjavo sproti seznanjajo tudi 

vse zaposlene, ki so vključeni v proces izterjave. Hkrati navaja, da se glede tega sproti 

dogovarjajo na sestankih in sprejemajo določene sklepe ter jih posredujejo naprej zaposlenim, 

da vedo kako ukrepati v določenih situacijah. Vsako leto v zvezi s predpisi in novostmi 

napišejo tudi nekaj dopisov, ki jih posredujejo zaposlenim ter jih s tem hkrati izobražujejo in 

obveščajo.  

 

Kako bi ocenili vašo metodologijo oziroma postopke, ki jih imate uvedene v zvezi z 

izterjavo? 

Prva sogovornica meni, da je metodologija pri njih zadovoljiva, lahko pa bi bila še boljša. 

Popolnoma se zaupa komercialistu, ki ima stike s kupcem. Bolj dosledno pa bi morali voditi 

evidence o klicih in dogovorih. Druga vprašana meni, da imajo postopke v zvezi z izterjavo 

dobro urejene. Največ se poslužujejo telefonskega opominjanja. Tudi tretja intervjuvanka 

misli, da imajo to področje dobro urejeno, saj se na vse načine trudijo, da pridejo do plačila. 

Pomemben pa se ji zdi tudi kontakt s stranko, ko se dogovarjajo o možnostih plačila. 

Naslednja sogovornica je zadovoljna z njihovimi postopki in načinom dela. Dogaja se, da jim 

pri poslovanju z velikimi podjetji, kar oni postavljajo pravila igre. Upoštevati morajo 

upoštevati tisto kar jim ponujajo, to pa so praviloma daljši plačilni roki. Naslednji 

intervjuvanec pojasni, da so pravila pri njih zelo jasna. Hkrati ocenjuje, da imajo področje 
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izterjave brez dileme zelo dobro urejeno. Tudi zadnji sogovornik ocenjuje, da so postopki v 

zvezi z izterjavo pri njih utečeni predvsem glede ustnega in pisnega opominjanja, predloge za 

sodno izvršbo pa predajo odvetniku.  

 

Katere izobraževalne vsebine vam ustrezajo?  

Vsem intervjuvancem ustrezajo izobraževanja, ki se nanašajo na različna področja in ki 

vplivajo na rast in uspešnost podjetja. Prvim trem sogovornicam ustrezajo izobraževanja, ki se 

nanašajo na praktične primere in so dejansko izvedljivi. Udeležujejo se tudi izobraževanj 

glede načina komunikacije s strankami pri reševanju sporov in konfliktov. Koristni so tudi 

seminarji, »kako priti do denarja in kako čim več iztržiti«. Četrti sogovornici ustrezajo 

seminarji, ki temeljijo na primerih iz prakse, udeležila pa se je tudi seminarja o 

komunikacijski retoriki, saj jo ta tema zanima. Naslednji sogovornik dodaja, da imajo 

konstantno različna izobraževanja. Nekaj izobraževanj letno imajo na področju informacijske 

tehnologije, plačilnih postopkov, bančnih storitev.  

 

Kako bi ocenili morebitna izobraževanja v zvezi z izterjavo? 

Prva intervjuvanka navaja, da so se udeležili seminarja o komunikaciji s strankami, ki ga je 

izvedel zunanji izvajalec, nekaj izobraževanj v tej smeri pa so se udeležili tudi preko Obrtne 

zbornice. Navzoči so bili tudi na seminarju telefonske izterjave. Dva intervjuvanca sta 

mnenja, da so izobraževanja v zvezi z izvršbo sicer koristna, vendar pa je »eno teorija in 

drugo praksa«. Ena sogovornica je povedala, da se ne udeležuje posebnih izobraževanj, se pa 

v zvezi z izterjavo izobražuje sama. Naslednja vprašana poudari, da obiskujejo tudi 

specializirane seminarje. Iz vsakega takega izobraževanja pa se lahko pridobi marsikaj 

koristnega. Sogovornici se zdi pomembno tudi aktivno sodelovanje na tistih seminarjih, kjer 

obstaja možnost postavljanja vprašanj. Naslednja sogovornica je povedala, da ji veliko bolj 

ustrezajo specializirana, bolj uporabna znanja. Peti intervjuvanec pove, da se glede izvršbe 

posvetujejo z njihovo odvetnico. Če se pokaže potreba, pa pripravijo tudi interna 

izobraževanja. Sogovornik še pove da do sedaj niso imeli zunanjih izobraževanj na to temo, 

saj so to zadeve, ki so za njih zelo enostavne.  
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Kako se poslužujete podatkovnih baz v zvezi z ugotavljanja premoženja dolžnika? 

Intervjuvanci se za ugotavljanja premoženja dolžnika po potrebi poslužujejo poizvedb v 

različnih bazah preko spletnih mest. Poizvedbe pa opravljajo tudi preko Geodetskih uprav, 

upravne enote, Centralno klirinške depotne družbe in sodišč, je dodala prva sogovornica.  

 

TEMA 8: USMERITVE ZA USPEŠNO IZTERJAVO 

Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti postopkov, ki se jih poslužujete glede 

obravnave dolžnikov? 

Prva intervjuvanka navaja, da so sodni postopki dolgotrajni in večinoma neučinkoviti, kar je 

predvsem posledica zakonodaje. Če se zavarujejo na primer z bančnimi garancijami je to 

povezano z visokimi stroški, zato se zavarujejo le pri kakšnih večjih poslih. Druga 

sogovornica navede, da so z njihovimi internimi postopki, predvsem telefonski kontakti s 

strankami, zadovoljni. Tudi seznanitev neplačnikov z blokado blaga se je pokazala kot 

uspešen način. Sodni postopki pa so dolgotrajni in povezani z visokimi stroški, zato se za njih 

odločajo le v izjemnih primerih. Tretja vprašana dodaja, da se z dolžniki, ki imajo manjše 

dolgove pretirano ne ukvarjajo, pa tudi sodnim postopkom se raje izognejo, saj so dolgotrajni 

in dragi. Podobnega mnenja je tudi četrta intervjuvanka, ki smatra, da je zakonodaja na tem 

področju »pisana na kožo« dolžniku in ne upniku. Tudi zavarovanja pri njih ne pridejo v 

poštev, ker so predraga in negativno vplivajo na njihov posel, saj lahko izgubijo dolgoletnega 

partnerja, to pa jim ni v interesu. Zadnja sogovornika sta pojasnila, da imajo ustrezne 

postopke in svoja pravila, ki se jih striktno držijo, vse pa je odvisno kakšno stranko imajo v 

obravnavi.  

 

Kaj menite o inovativnosti pri vašem delu? Kakšne so vaše možnosti glede inovativnosti? 

Vsi sogovorniki so odprti za inovativnost, saj se zavedajo da je nujna za kakovost in uspeh 

podjetja. Prva sogovornica še dodaja, da so dolgoročno uspešnejša tista podjetja, ki dajejo 

večji poudarek inovativnosti. Delajo tudi v »duhu razvijanja dobrih praks«, ne samo pri 

izterjavi ampak na splošno na vseh področjih. Tretja intervjuvanka še doda, da morajo 

neprestano slediti novim predpisom, zato morajo imeti veliko znanja, morajo biti prodorni in 

inovativni, da dosežejo želeno. Naslednji intervjuvanec pove, da se vsa znanja največkrat 

pridobijo z nekim osebnim interesom, ker je danes teh podatkov relativno veliko. Problem je 

samo v tem, da je potrebno oceniti, kaj je dejansko dobro in učinkovito. Tudi izmenjava 

izkušenj znotraj in zunaj kolektiva je zelo dobrodošla. »Dobrodošle pa so tudi raznovrstne 
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informacije iz časopisov, gospodarskih novic, preko spletnih strani, saj se na tak način najde 

neka inovativna pot, ki je koristna in dobrodošla ter nekaj novega za podjetje«, dodaja 

sogovornik. Podobnega mnenja je tudi zadnji sogovornik, ki pove da je inovativnost del 

poslovnega procesa, zato morajo biti sposobni osvojiti novosti in spremembe ter jih na 

pravilen in učinkovit način uporabiti pri svojem delu.  

 

Kaj menite o širšem vpogledu v transakcije dolžnika, poslovanje, premoženje? 

Intervjuvanci menijo, da je širši vpogled potreben, saj se na ta način lahko pridobi uporabne 

informacije pri nadaljnjih postopkih izterjave. Polovica intervjuvancev je mnenja, da bi moral 

vpogled v poslovanje vsebovati bolj ažurne podatke, saj so podatki o poslovanju podjetja iz 

preteklega leta in niso vedno pravi pokazatelj tekočega stanja v podjetju.  

 

Kako predvidite izid izterjave? 

Prvi dve sogovornici navedeta, da predvidijo izid izterjave glede na stanje bonitetne ocene, 

blokiranih računov stranke, na podlagi poznavanja kupca in dosedanjih izkušenj z njim. Tretja 

sogovornica predvidi izid, če ji stranka ponudi kakšen drug način poravnave dolga. Če ima 

stranka blokirane račune in če nima premoženja, potem ni smiselno začeti izvršbo, saj bo po 

vsej verjetnosti neuspešna. Tudi če se stranke izmikajo in se ne javljajo na telefon, »slabo 

kaže z izterjavo«, še dodaja. Četrta sogovornica pove, da izid delno predvidijo glede na 

dolžnikovo premoženje, vendar je potrebno biti pri tem previden in preveriti ali je premoženje 

že pod hipoteko. Pokazatelj pozitivnega izida izterjave pa je tudi če dolžnik sam predlaga 

način poravnave dolga. Peti sogovornik poudarja, da je izvršba skrajno opravilo, saj vzame 

veliko časa in energije ter stroškov, zato ta način pride v poštev le v redkih primerih.  

 

Kaj je za vas pomembno pred začetkom sodelovanja z novim poslovnim partnerjem? 

Prva intervjuvanka navaja, da je pomembno preveriti tveganost poslovanja z novim kupcem. 

Preverjajo solventnost kupca, njegove zamude, kako plačuje drugim dobaviteljem, izvajajo 

kontrolo nad naročnikom, pri čemer pa morajo biti dosledni. Druga intervjuvanka pove, da so 

zelo previdni in da preverjajo vse kar imajo na razpolago. Preverijo vse kar je dosegljivo na 

spletih, dobijo pa tudi informacije iz zunanjega okolja, ki so lahko zelo realne. Če gre za večji 

posel, potem preverjajo kakšen plačnik je stranka in to je ključno ali bodo začeli z njo 

sodelovati ali ne, dodaja tretja vprašana. Tudi naslednja sogovornica pove, da je pomembno 

kakšen plačnik je nekdo, realen pokazatelj pa so tudi morebitne pretekle izkušnje s tistim 
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podjetjem. Tudi sledeči sogovornik navede, da preverjajo kupčevo plačilno sposobnost. Če so 

s stranko že kdaj prej sodelovali in če ni bila dober plačnik, bodo verjetno šli z njim v 

poslovanje, vendar pod drugačnimi plačilnimi pogoji. V tujini na primer ne vedo ničesar o 

nekem poslovnem partnerju niti nimajo podatkov, zato so se tam odločili za faktoring, ker je 

to stoodstotna garancija, še doda sogovornik. Zadnji vprašani pove, da je pri sklepanju večjih 

poslov potrebna velika previdnost, pri čimer so dobrodošle raznovrstne informacije.   

 

Kaj za vas pomeni uspešna in učinkovita izterjava vaših dolžnikov?  

Uspešna in učinkovita izterjava vsem vprašanim pomeni priti do plačila čim hitreje in s čim 

nižjimi stroški. Temu delu se je potrebno posvetiti zelo vztrajno in resno, saj so minili časi 

zaupanja, meni prva intervjuvanka. Istočasno smatra, da je potrebno spremljati vsakega 

kupca, tudi tistega, ki je vedno plačeval v roku. »Lepši dan in boljši jutri v vsakem primeru«, 

meni druga intervjuvanka. Doda še, da bi bilo idealno, če bi jim plačevali v roku, saj bi to 

pomenilo lažje planiranje njihovih likvidnih sredstev. Tretji sogovornici je pomembno 

predvsem, da pridejo do poplačila, pri čemer ni toliko pomembno na kakšen način. Je pa 

pomembno, da upoštevajo tudi želje strank, ta niso togi in da so odprti tudi za predloge strank. 

Prav tako je četrti sogovornici pomembno, da pridejo do poplačila na čim hitrejši in čim manj 

boleč način za stranko. Za uspešno in učinkovito izterjavo, pa si je potrebno pridobiti veliko 

znanja z različnih področij, zato morajo biti odprti za predloge strank ter hkrati previdni, še 

dodaja. Pove še, da ji uspeh predstavlja zadovoljna stranka, kar se pa lahko zagotovi s 

pravilnim pristopom. Peti intervjuvanec doda, da so to vsi ukrepi, ki so potrebni za čim 

hitrejše plačilo. »Če je človek odgovoren in če skrbi za podjetje, potem se vedno najde 

rešitev«, še pove sogovornik.  

 

TEMA 9: ZAKLJUČEK 

Bi želeli na navedene teme še kaj dodati? 

Prva intervjuvanka je dodala, da je problem odpis terjatev. Navedla je primer, ko so 

obravnavali primer družbe, ki je registrirana samo »na papirju«, lastnik družbe pa je lastnik še 

sedmih drugih podjetij. Kljub temu, da so poizkušali izterjati dolg na vse možne načine, je 

bila izterjava neuspešna. Sogovornica še dodaja, da taka podjetja naredijo največ škode vsem 

s katerimi poslujejo. Naslednji dve sogovornici nista imeli dodatnih pojasnil. Četrta 

sogovornica navaja, da so do strank spoštljivi in skušajo ohranjati dobre odnose, čeprav ne 

morejo poravnati dolga v roku. Meni, da je dobra komunikacija odločilna, da pridejo do 
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plačila, pa tudi na splošno zelo pomembna pri sodelovanju s poslovnimi partnerji. Peti 

sogovornik meni, da so v Sloveniji številna »izigravanja podjetij nekulturna«. Zgodi se, da 

zavrnejo poslovanje s poslovnim partnerjem, ker ima stranka slabo bonitetno oceno, niti nima 

zavarovanj. Hkrati navaja, da kdor ne sprejema njihovih poslovnih odločitev, gre lahko 

drugam, brez zavarovanja ali neke garancije. Meni, da je boljše, da zadržijo normalne plače in 

delajo na dolgi rok. Zadnji sogovornik pa ni imel dodatnih pojasnil.  

 

3.7 Interpretacija rezultatov 

 

Na podlagi opravljenih intervjujev šestih zaposlenih v majhnih in srednje velikih, uspešnih 

podjetjih z dolgoletno tradicijo, na področju Dolenjske in Bele krajine, smo prišli do 

pomembnih podatkov o vplivu omenjenih zaposlenih na poplačilo dolga njihovih dolžnikov. 

Poleg navedenega smo dobili podatke o tem, kateri so dejavniki ter v kolikšni meri prispevajo 

k čim hitrejšemu poplačilu dolgov njihovih dolžnikov in kako postopati, da bo izterjava 

uspešna in učinkovita. Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 

 

 TEMA 1: SPLOŠNO 

 

Poslabšanje finančne discipline in s tem povezano nespoštovanje pogodbeno dogovorjenih 

plačilnih rokov se vse prepogosto prenaša tudi med gospodarske subjekte, ki bi glede na svoj 

finančni položaj, sicer obveznosti lahko poravnali v krajših plačilnih rokih (Kovač 2011, str. 

7). Izbrani intervjuvanci se strinjajo, da se je na splošno plačilna disciplina v Sloveniji zelo 

poslabšala, zato se število dolžnikov še povečuje. V zadnjih letih opažajo, da se je plačilna 

nedisciplina še dodatno okrepila s finančno krizo in bančno nelikvidnostjo, zato se ji nobeno 

podjetje ne more v celoti izogniti (Štiblar 2008, str. 173–174). Plačilna nedisciplina je postala 

velik in zelo pomemben dejavnik likvidnostnih težav podjetij, kar pa posledično lahko vodi v 

porast števila insolventnih postopkov, navedeno pa vodi v propad podjetij (Berk in drugi, 

2005).  

 

Sogovorniki smatrajo kulturo plačevanja, kot del poslovne kulture, ki se odraža v urejenosti 

podjetja, odnosu do drugih dobaviteljev, spoštovanju moralnih načel. Hkrati opažajo, da je 

kultura plačevanja pri nas na precej nizki ravni. Obnašanje poslovnih partnerjev je 

nesprejemljivo in sporno, saj se zaradi neplačila ne upošteva dogovorov oziroma obveznosti 
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(Jelovac 2000, str. 158–159). Vsi intervjuvanci menijo, da je vse preveč podjetij, ki se ne 

držijo plačilnih rokov ali se na razne načine izogibajo plačilu dolga, veliko je tudi takih, ki ne 

znajo poslovati. Kultura plačevanja obveznosti bi morala biti prisotna v vsakem podjetju, saj 

bi bilo potem veliko lažje sklepati posle in ne bi bilo potrebno vlagati toliko naporov v 

preverjanja kakšen plačnik je poslovni partner s katerim sodelujejo.  

 

Iz odgovorov intervjuvancev je tudi razbrati, da bi na večjo osveščenost dolžnikov glede 

poravnavanja dolgov vplivala lahko zakonodaja, če ne bi dopuščala nemoralnih dejanj in če bi 

omejila poslovanje neplačnikom. Država pa bi morala zagotoviti tudi večjo informiranost o 

posledicah neplačila preko različnih medijev.  

 

Sogovorniki se soočajo z večjim številom neplačnikov, kot pred leti, zato je način sodelovanja 

s poslovnim partnerjem ključen pri izogibanju morebitnih konfliktov. Da je sodelovanje 

uspešno, pa mora biti predvsem pozitivno naravnano (Meško Štok 2011, str. 72). Kljub 

večjemu številu dolžnikov, intervjuvanci na splošno ocenjujejo odnos njihovih poslovnih 

partnerjev kot korekten in spoštljiv. Težavne stranke se pojavijo občasno, zato so 

komunikacijske spretnosti zaposlenih pri tem delu zelo dobrodošle. Pojavljajo se tudi stranke, 

ki se izmikajo plačilu in se izogibajo kontaktu z upnikom, vendar pa se na splošno ne 

spuščajo v konflikte.  

 

Intervjuvanci se v Sloveniji soočajo z različnimi dolžniki tako s fizičnimi kot pravnimi 

osebami. Obravnavajo majhna, srednja in velika podjetja, imajo tudi nekaj dolžnikov na 

hrvaškem trgu. Da upnik pride do poplačila svojih terjatev potrebuje mnogo znanja, 

sposobnosti, mora biti previden in mora znati pravilno ukrepati.  

 

 TEMA 2: ZAČETEK IZTERJAVE 

 

Pred uvedbo postopkov izterjave dajejo vsi intervjuvanci velik poudarek vsem aktivnostim 

predvsem, da bi se izognili uradnim, sodnim postopkom izvršbe. Terjatve spremljajo sproti in 

ažurno, po dnevih zapadlosti. Nove stranke še dodatno preverjajo in sproti spremljajo plačila.  

 

Sogovorniki pred začetkom poslovanja s podjetji preverjajo njihove bonitete in aktivnost 

podjetij. Previdni so tudi pri sklepanju novih poslov. Preverjajo morebitne kompenzacije, 
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odkupe terjatev ali pa se dogovarjajo o kakšnih drugih načinih poravnave dolga. Če je le 

možno poizvedujejo kako poslovni partner sodeluje z drugimi dobavitelji in strankami 

(Tavčar 2007, str. 57). Na splošno so odprti tudi za predloge strank, se z njimi dogovarjajo in 

po potrebi sklepajo kompromise.  

 

Načine obravnave dolžnikov intervjuvanci ocenjujejo kot dobre, saj dolžnike obravnavajo 

sproti in so pri tem vsestransko angažirani. Rezultat tega je, da nimajo veliko odprtih postavk, 

saj hitro in učinkovito ukrepajo ob neplačilu.  

 

Intervjuvanci opažajo različne vzroke za neplačilo, najbolj na splošno jih vidijo predvsem v 

splošni finančni nedisciplini, ki je delno posledica gospodarske krize in delno zakonodaje 

(GZS, 2012). Do neplačil pa prihaja tudi iz drugih razlogov, pogosto iz razloga izmikanja in 

izogibanja plačilu, čeprav je jasno, da stranka ima likvidna sredstva, pa jih skuša preusmeriti 

za druge namene. Informacije o vzrokih za neplačilo je možno pridobiti iz več različnih virov 

in sicer preko spleta in raznih javnih objav, preko medijev, pa tudi na druge bolj inovativne 

načine, kot na primer iz zunanjega okolja ali od drugih poslovnih partnerjev (Tavčar 2007, str. 

54). Sogovorniki razberejo pokazatelje problematičnega podjetja v slabih bonitetah, nerednem 

plačevanju, blokadah računov, slabih izkušnjah iz preteklosti ali v uvedbi insolventnih 

postopkov zoper dolžnike.  

 

V sedanjih razmerah je v izogib tveganjem v podjetjih nujno preverjanje poslovnih dogodkov 

dolžnikov. Tveganje neizpolnitve obveznosti pomeni veliko nevarnost, da poslovni partner ne 

bo izpolnil dogovorjenih obveznosti, kar lahko vodi v propad podjetja (Berk in drugi 2005, 

str. 207–209). Sogovorniki se zavedajo različnih tveganj, zato poudarjajo pomembnost 

preverjanja poslovnih dogodkov dolžnika saj je to neke vrste preventivno delovanje. Preden 

se odločijo za prodajo blaga ali storitev kupcu ali pa se odločijo za odobritev odloga plačila 

ali popusta in toleranco pri zamudi plačila, plačilno sposobnost preverjajo z vpogledi v 

različne baze podatkov ter opravijo analizo poslovnega partnerja.  

 

V kolikor ugotovijo zamude pri plačilu, skušajo sogovorniki glede plačila najprej preveriti 

preko telefonskega kontakta s stranko. Vsi tudi pripisujejo velik pomen telefonski izterjavi. 

Na ta način so zaposleni podjetja večkrat na zvezi z dolžnikom, predvsem, ko se dogovarjajo 

o plačilu ali raznih drugih načinih poravnave dolga. Zaradi hitrosti in enostavnega izvajanja je 
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telefonski kontakt najpogostejši nadomestek za osebne stike. (Ademovič 2008, str. 21). Po 

navedbi intervjuvancev je zato to najhitrejša in najuspešnejša oblika komunikacije z 

dolžnikom. Prednost telefonskega kontakta vidijo tudi v tem, da vsebina telefonskega 

pogovora nakaže kako se bo zadeva izšla. Intervjuvanci tudi ugotavljajo, da kadar dolžnik 

nima namena poravnati dolga, se izogiba tudi telefonskemu pogovoru. Iz odgovorov 

intervjuvancev pa je tudi razbrati, da je izterjava premosorazmerna s časom, saj hitreje kot 

začneš z izterjavo, bolj kot si vztrajen, večji je učinek (Greendard 2005, str. 47).  

 

 TEMA 3: OBRAVNAVA DOLŽNIKOV 

 

Večina sogovornikov ima v obravnavi dolžnike vsakodnevno, kar jim vzame precej časa. 

Večinoma so to poslovni partnerji, ki zgolj zamujajo s plačili, se ne držijo rokov in dogovorov 

ali pa ponujajo kakšno drugo obliko plačila, kot na primer kompenzacije ali odkup terjatev. 

Večina sogovornikov v sedanjih kriznih časih zamude tolerira. Dolžnikov, ki nočejo ali ne 

morejo plačevati in pri katerih so potrebni ukrepi, imajo zgolj manjši del. Glede na to, da je 

izvršba zelo neprijeten proces za upnika kot za dolžnika, pa je mogoča le v sodnem postopku, 

kjer gre za poseg v dolžnikovo premoženje (Volk 2003, str. 7). Vendar pa dolžniki, ki dolga 

ne morejo poravnati, ker so postali insolventni, povzročijo največ nevšečnosti tako 

zaposlenim v izterjavi, kot samemu podjetju, izid izvršbe takih dolžnikov pa je večkrat 

vprašljiv. Ob pojavu takih dolžnikov sogovorniki nemudoma preverijo stanje in dobijo 

informacijo ali bo dolg poravnan, kdaj bo poravnan in ali bodo pri plačilu nastopile težave. 

 

Izid izterjave intervjuvanci predvidevajo s preverjanjem bonitete strank, preverjanjem 

premoženja ali s preverjanjem blokad dolžnikovih računov. Pokazatelj uspešne izterjave je, če 

dolžnik v bonitetnih vpogledih v zgodovini nima nobenih blokad, če ima povprečne plačilne 

roke ter dobre kazalnike poslovanja (Kovač 2011, str. 72– 73).  

 

Poleg preverjanja premoženja se intervjuvanci poslužujejo tudi informacij znotraj in zunaj 

podjetja. Dober pokazatelj izida izterjave pa so tudi pretekle izkušnje pri sodelovanju s 

stranko, vprašljivo pa je lahko občasno sodelovanje in nepoznavanje stranke (Tavčar 2007, 

str. 54). Sogovorniki menijo, da se je zato pred začetkom sodelovanja z novo stranko nujno 

pozanimati kakšen plačnik je, še posebej pri večjih poslih.  

 



57 

 

V primeru sodelovanja z dolžniki, ki se izmikajo plačilu, so sogovorniki poudarili nujnost 

večje angažiranosti pri obravnavi navedenih dolžnikov. Intervjuvanci so poudarili, da takšne 

dolžnike redno spremljajo na podlagi vpogledov v njihove zapadle obveznosti ter jih sproti 

opominjajo oziroma se dogovarjajo za kakšne druge načine plačila. V kolikor plačila ne 

prejmejo, se odločijo za dodatne ukrepe, kot so na primer nižji limiti, nižji popusti, v 

skrajnem primeru tudi prepoved izdaje novega blaga. 

 

Sogovorniki pojasnjujejo, da je nujno potrebno redno kontroliranje in po potrebi takojšnje 

ukrepanje in sicer pri tistih podjetjih s katerimi že dlje časa uspešno sodelujejo. Pri dolžnikih, 

ki so dolžni večjemu število poslovnih partnerjev in niso dokončno insolventni, imajo še 

vedno nekaj denarja. Zato intervjuvanci poudarjajo, da morajo biti zelo vztrajni, da je 

poplačana najprej njihova terjatev. Hkrati navajajo, da so omenjeni ukrepi večinoma tudi 

uspešni.  

 

Sogovorniki se skušajo izogniti poslovanju z neplačnikom, zato se pogosto na različne načine 

pozanimajo o plačilni sposobnosti stranke, pri čemer skušajo pridobiti čim več raznovrstnih 

informacij (Tavčar 2007, str. 57). Najbolj pogost način preverjanja so bonitetne ocene, pri 

čemer se poslužujejo baz podatkov preko spleta. Pogosto preverjajo tržni položaj, plačilno 

sposobnost, morebitno insolventnost, koristne informacije pa pridobivajo tudi preko rednih 

dnevnih novic, revij, strokovne literature.  

 

Sodelovanje s strankami sogovornikom večinoma ne predstavlja težav. Občasno se srečujejo s 

težavnimi strankami, vendar težave rešujejo na miren način ter se izogibajo konfliktom, saj se 

zavedajo, da je uspeh komunikacije način kako ustvariti ozračje strinjanja in razumevanja 

(Meško Štok 2011, str. 73). 

 

 TEMA 4: SISTEM OBRAVNAVE DOLŽNIKOV 

 

Sogovorniki priznavajo, da imajo na splošno področje obravnave dolžnikov dobro urejeno. 

Imajo natančno izdelane sisteme obravnave dolžnikov, protokole in okvirne usmeritve. Imajo 

redne sestanke (dnevne, tedenske, mesečne), na katerih preverjajo zapadlost terjatev in 

morebitno drugo problematiko ter opravijo primerjavo terjatev s preteklim obdobjem. Dnevno 

vodijo evidenco zapadlih terjatev ter redno spremljajo plačila.  
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V tem postopku medsebojno sodelujejo in se dogovarjajo s komercialisti, računovodstvom, 

plačilnim prometom, nabavnimi referenti, direktorjem. Nekateri sogovorniki o obiskih strank 

vodijo evidence in zapisujejo dogovore. V primeru neplačila stranke pokličejo ali jih obiščejo. 

Stranke obravnavajo tudi individualno, večinoma poslovne partnerje, ki so strateškega 

pomena za družbo. Dogovarjajo se tudi glede morebitnih drugih načinov plačila, kot so na 

primer razne kompenzacije, odkupi terjatev, poboti ipd. Sogovorniki menijo, da je uspeh takih 

dogovorov velikokrat zagotovljen s pravilno in korektno komunikacijo. Stranke tudi pisno 

opominjajo in skušajo pridobiti informacije zakaj ni prišlo do plačila in kdaj ga lahko 

pričakujejo. Če nimajo druge možnosti se po skrbnem preudarku odločajo za blokade 

nadaljnje dobave blaga, gredo pa tudi v izvršbo, vendar se teh načinov poslužujejo zgolj v 

izjemnih primerih. Predloge za izvršbo preko (COVL)
12

, praviloma vlagajo sami preko e-

izvršbe, v specifičnih primerih, pa zadeve rešujejo preko odvetnika. Odvetnika se poslužujejo 

predvsem pri vložitvi predlogov za izvršbo na premično in nepremično premoženje dolžnika, 

ko izvršba na transakcijske račune ni več uspešna, pa tudi v pravdnih oziroma tožbenih 

zadevah. Preden vložijo predlog za sodno izvršbo preverijo vsa dejstva in smiselnost takega 

načina izvršbe, zato se omenjenega načina poslužujejo zgolj v izjemnih primerih, saj so sodni 

postopki dolgotrajni in povezani z visokimi stroški.  

 

Vodenje in spremljanje postopkov izvršbe je možno prenesti tudi na zunanjo agencijo, ki se z 

omenjenimi postopki ukvarja (Urbas 2004, str. 32). Sogovorniki se za tako pot le redko 

odločajo, saj izvršbo rajši vodijo sami. Z agencijami sodelujejo, kadar gre za specifične 

zadeve, kot na primer za izterjavo dolžnikov v tujini, za razne odkupe terjatev, za faktoring. 

  

Na splošno sogovorniki menijo, da je način oziroma sistem obravnave dolžnikov, ki ga 

uporabljajo v svojih družbah, dober. Vsi sogovorniki spremljajo procese izterjave redno in 

ažurno in sicer v vseh fazah postopkov.  

 

                                                 
12

 S 1. 1. 2008 smo v Sloveniji dobili nov oddelek izvršilnega sodišča, ki je ustanovljen pri okrajnem sodišču v 

Ljubljani in se imenuje Centralni oddelek za verodostojno listino (COVL). Gre za poseben oddelek, pri katerem 

se vlagajo samo izvršilni predlogi, katerim osnova je verodostojna listina. Najpogostejše listine na podlagi 

katerih se vlagajo izvršilni predlogi so fakture, izpiski odprtih postavk, overjeni s strani odgovorne osebe in 

obračun zamudnih obresti. Vlaganje izvršilnih predlogov na COVL je mogoče samo na posebej predpisanih 

obrazcih in elektronsko, preko spletnega portala (PravniNasvet.com). 
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Iz odgovorov na vprašanje kakšne so potrebe intervjuvancev po natančno definiranih 

postopkih glede obravnave dolžnikov, je razbrati, da so te potrebe v večini primerov stalne in 

nujne. Uspeh vidijo v tem, da ves čas razpolagajo z informacijami o plačilih ter jih sproti 

spremljajo ter da so pri tem točni in da hitro ukrepajo. Striktno se držijo pravil in odstopajo 

zgolj v izjemnih, specifičnih primerih. V omenjenih primerih, dolžnike obravnavajo v 

določenih okvirih, kjer so možna odstopanja in dogovori. Imajo pa tudi primere, ko nimajo 

nekega jasnega pravila kako ukrepati, zato se odločajo, ko pretehtajo celotno situacijo. V 

navedenih primerih je lahko vloga zaposlenih v smislu podajanja predlogov za spremembe, 

izboljšave in uvedbo novosti v podjetju, zelo pomembna. Sogovorniki tako pojasnijo, da so 

vsi predlogi za spremembe, ki vodijo k dvigu kakovosti izdelkov in pogojev za delo, s strani 

zaposlenih dobrodošle in vedno sprejete (Berk in drugi 2005; Sitar 2006; Pečarič 2008; 

Meško Štok 2011).  

 

 TEMA 5: SOOČANJE Z NOVOSTMI PRI DELU 

 

Sogovorniki pripisujejo novostim velik pomen, potrebno jih je redno spremljati in se nanje 

pripraviti. Z novostmi se sogovorniki redno seznanjajo in informirajo, jih redno spremljajo in 

svoje delo prilagajajo spremembam. Informacije o novostih so številne, zato se z njimi 

seznanjajo preko različnih virov in sicer preko spleta, revij, novic, medijev, strokovne 

literature, zbornice, raznih združenj. Da novosti lahko strokovno izvajajo, se udeležujejo 

raznih izobraževanj oziroma seminarjev in delavnic. Od vseh novosti so spremembe 

zakonodaje tiste, ki so bistvene za pravilno pravno formalno delovanje podjetja. Glede na to, 

da so spremembe zakonodaje dokaj pogoste, menijo, da je potrebno biti dosleden in redno 

spremljati zadeve, da se ne spregleda česa pomembnega.  

 

V današnjem času se pojavlja množica sprememb, zaradi katerih mora biti organizacija 

ustvarjalna. Zato je potrebno odprto komuniciranje in redno sprejemanje in objavljanje vseh 

potrebnih informacij (Meško Štok 2011, str. 9). Hkrati je potrebno imeti veliko znanja iz 

različnih področij, da se lahko zakonska določila uporabijo v praksi. Tudi organizacija se 

mora zato prilagajati sposobnostim zaposlenim in jim nuditi ustrezne programe usposabljanja 

(Rozman in Sitar, 2007). Intervjuvanci pred sprejetjem novih predpisov pojasnijo, da 

temeljito preštudirajo vse zadeve in se nanje pripravijo, o novostih pa tudi seznanijo ostale 

zaposlene, če je potrebno se tudi medsebojno posvetujejo.  
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 TEMA 6: SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA Z DOLŽNIKI 

 

Probleme sogovorniki skušajo rešiti sprva sami, če to ni možno pa se obračajo na sodelavce, 

ki poznajo zadevo, v specifičnih zadevah pa tudi na direktorja. Zapletene primere najprej 

preučijo, nato iščejo informacije, preverjajo, se dogovarjajo, če je potrebno se obrnejo še na 

koga, ki je z zadevo povezan. Pri reševanju zapletenih primerov imajo vso možno podporo, 

marsikdaj prevzame zadevo v reševanje direktor ali pa zadevo predajo odvetniku. V 

omenjenih podjetjih je ves čas prisotno vsestransko sodelovanje. Sogovorniki dajejo velik 

poudarek medsebojnemu sodelovanju in posvetovanju, saj je skupinsko delo temeljno pri 

njihovem delu. 

 

V vse postopke, ki se nanašajo na izterjavo, je nujna in potrebna vključenost vsega znanja, ki 

ga imajo zaposleni. Zaposleni pa tudi sami poskrbijo za svoja znanja in spretnosti, ki jih 

potrebujejo pri izterjavi. Aktivno sodelujejo pri usposabljanju, prenašajo znanja na sodelavce 

in novo znanje uporabljajo v praksi (Brečko 2000, str 5–8).  

 

Na račun poznavanja strank in zaupanja, se sogovorniki odločajo tudi za sklepanje 

kompromisov. Kompromisi se sklepajo predvsem pri strateških poslovnih partnerjih in stalnih 

ter resnih strankah. Sogovorniki priznavajo, da zato med strankami nastajajo razlike in imajo 

nekateri poslovni partnerji več privilegijev kot drugi. Ena od sogovornic poudari, da stranka 

tudi s svojo resnostjo ustvarja pogoje za način medsebojnega sodelovanja. Ker se je danes 

potrebno hitro in učinkovito prilagajati in odreagirati na spremembe, se sogovorniki 

poslužujejo različnih načinov, da pridejo do plačila, od kompenzacij do asignacij ali prodaje 

terjatev. Čeprav to pomeni kakšen odstotek manj, jim je pomembno zgolj to, da imajo čim 

manj odprtih terjatev.  

 

 TEMA 7: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, NOVA ZNANJA 

 

Smo v času, ko se gospodarska situacija iz dneva v dan spreminja. Težko je sprejemati 

pravilne poslovne odločitve, če je ne spremljaš. Sodelujočim se zdi nujno, da gospodarsko 

situacijo spremljajo vsakodnevno. Prav tako se jim zdi nujno poznavanje različnih področij, 

saj na tak način pridobivajo znanje, ki ga uporabljajo pri svojem poslovanju. Sogovorniki 

preučujejo vse možne načine kako pravilno poslovati, zato je njihovo znanje široko in imajo 
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uspešno razdelane postopke, kako priti do plačila. Eden od sogovornikov dodaja, da se vsa 

znanja največkrat pridobijo z nekim osebnim interesom. Ker je danes podatkov veliko, je 

problem v tem, da je potrebno pravilno oceniti kaj je dejansko dobro in učinkovito.  

 

Sogovorniki se s predpisi in internimi navodili seznanjajo vsakodnevno, pri čemer se 

poslužujejo različnih virov, od medijev, do raznih seminarjev, pa tudi pogovorno z ostalimi 

sodelujočimi v postopku. Seznanitev s predpisi in internimi navodili pri intervjuvancih poteka 

sproti in sicer na način, da so seznanjeni vsi zaposleni, ki so vključeni v proces izterjave.  

 

V zvezi z metodologijo oziroma postopki, ki jih imajo uvedene pri z izterjavi so vprašani 

mnenja, da je metodologija pri njih zadovoljiva, saj menijo da imajo to področje dobro 

urejeno. 

  

Na vprašanje katere izobraževalne vsebine ustrezajo sogovornikom, so odgovorili, da so to 

predvsem izobraževanja, ki se nanašajo na rast in uspešnost podjetja. Ustrezajo jim vsebine, 

ki temeljijo na primerih iz prakse, komuniciranje s strankami ter splošna izobraževanja. 

Nekateri se udeležujejo tudi izobraževanj in usposabljanj v zvezi z izvršbo in jih ocenjujejo 

kot zelo koristna. Izobraževanja zaposlenih so organizirana glede na potrebe, kar pomeni, da 

se zaposleni udeležijo vseh izobraževanj, ki so povezana z njihovim delom (Rozman in Sitar, 

2007). Tudi izmenjava izkušenj znotraj in zunaj kolektiva je dobrodošla.  

 

 TEMA 8: USMERITVE ZA USPEŠNO IZTERJAVO 

 

Zaradi čimprejšnjega poplačila dolžnikovega dolga, se pri intervjuvancih pojavi potreba po 

čim večjem prispevku zaposlenih v družbah v smeri učinkovitosti izvršbe svojih dolžnikov, 

pri čemer pa igra poglavitno vlogo tudi ustreznost postopkov glede obravnave dolžnikov. 

Poglavitno dejstvo pa je, da je potrebno z izterjavo začeti dovolj zgodaj. Interne postopke, 

predvsem telefonske kontakte s strankami, opominjanje, dogovore, sodelovanje s strankami, 

ki jih imajo uvedene intervjuvanci v svojih družbah, ocenjujejo kot dobre oziroma 

zadovoljive. Sodne postopke, ki se jih poslužujejo pri nadaljnji obravnavi dolžnikov, pa 

ocenjujejo kot dolgotrajne, neučinkovite in povezane z visokimi stroški. Ena od intervjuvank 

meni, da je zakonodaja na tem področju »pisana na kožo dolžniku in ne upniku«. Sogovorniki 

zato prisegajo na preventivno delovanje, kar pomeni, da že pred začetkom sodelovanja in med 
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sodelovanjem s poslovnim partnerjem storijo vse, da do izvršbe sploh ne pride. Bolj 

učinkovito in uspešno delo, pa ni možno brez nenehnega pridobivanja novih znanj (Meško 

Štok 2011, str. 5-6). Tudi to je eden od razlogov, da so vsi sogovorniki odprti za inovativnost, 

saj se zavedajo, da je le-ta nujna za kakovost in uspeh podjetja. Dobrodošle so tudi 

raznovrstne informacije, preko katerih se najde neka inovativna pot, ki lahko postane nekaj 

koristnega in novega za podjetje. Intervjuvanci tudi menijo, da je potreben širši vpogled v 

transakcije dolžnika, vpogled v njegovo poslovanje in premoženje, kar pa mora biti zelo 

ažurno. Na tak način lahko pridobijo uporabne informacije pri nadaljnjih postopkih izterjave.  

 

Zaradi večje uspešnosti izterjave, se pojavi potreba po večji aktivnosti vseh tistih zaposlenih v 

družbi, ki so na kakršen koli način vpleteni v postopke izterjave njihovih dolžnikov. 

Pomemben pokazatelj uspešnosti izterjave je lahko tudi v načinu kako sogovorniki predvidijo 

izid izterjave. Izid predvidijo glede na stanje bonitetne ocene, na stanje blokiranih računov, na 

podlagi poznavanja kupca oziroma na podlagi izkušenj s kupcem, na podlagi dogovorov o 

drugačnem načinu poravnave dolga itd. V primeru, da stranka nima sredstev na računu, če 

nima dovolj premoženja ali ima premoženje pod hipoteko, ni smiselno začeti sodno izvršbo, 

saj bo le-ta po vsej verjetnosti neuspešna. Vsekakor je pred začetkom sodelovanja z novim 

poslovnim partnerjem potrebna velika previdnost. Pomembno je preveriti tveganost 

poslovanja z novim poslovnim partnerjem. Prav tako je nujno preverjanje solventnosti novega 

poslovnega partnerja, njegove zamude, kako plačuje drugim dobaviteljem, izvajati je potrebno 

kontrolo nad novim poslovnim partnerjem, pri vsem tem pa je potrebno biti zelo dosleden 

(Breznik 2009; Kovač 2011).  

 

Sogovorniki so si bili enotni tudi glede pomena uspešne in učinkovite izterjave, saj jim 

uspešnost in učinkovitost izterjave pomeni priti do plačila čim hitreje in s čim nižjimi stroški. 

Istočasno je z odgovorov mogoče razbrati, da morajo biti vedno odprti do predlogov strank ter 

hkrati previdni. Zato se je temu delu potrebno maksimalno posvetiti, kajti le profesionalna 

izpeljava vseh postopkov, tako pred začetkom sodelovanja s stranko, kot tudi v vseh fazah 

izterjave, prinese želene učinke.  

 

 

 



63 

 

4 SKLEPNE MISLI 

 

V raziskovalni nalogi smo se osredotočili na zaposlene v izbranih podjetjih, ki se ukvarjajo z 

izterjavo njihovih dolžnikov, ki se v času gospodarske krize že vrsto let soočajo z večjo 

plačilno nedisciplino. Na podlagi odgovorov smo želeli izvedeti, kako omenjeni zaposleni 

vplivajo na poplačilo dolga njihovih dolžnikov. Želeli smo pridobiti podatke o dejanskem 

stanju na področju pristopov k uspešnejši izterjavi. Zanimalo nas je, kateri so tisti dejavniki in 

v kolikšni meri prispevajo k čim hitrejšemu poplačilu dolgov ter kako in na kakšen način 

postopati, da bo izterjava uspešna in učinkovita.  

 

K sodelovanju smo povabili zaposlene v šestih majhnih in srednje velikih podjetjih na 

področju Dolenjske in Bele krajine, ki se neposredno ukvarjajo s postopki izterjave dolgov 

njihovih dolžnikov. Zaradi pridobitve optimalnih podatkov glede učinkovitosti in uspešnosti 

izterjave smo se v raziskavi odločili, da bomo podatke pridobili v uspešnih podjetjih, z 

dolgoletno tradicijo. Omenjena podjetja so si tekom poslovanja ustvarila dobro ime in dobro 

poslujejo.  

 

Dejstvo je, da se zaradi finančne in gospodarske krize, podjetja soočajo s pomanjkanjem 

likvidnostnih sredstev, kar vodi v slabšo plačilno disciplino. Plačilna nedisciplina je zato že 

dlje časa ena najbolj perečih podjetniških tem. Preveč je podjetij, ki se tudi zavestno ne držijo 

plačilnih rokov ali se na razne načine izogibajo plačilu, zato je tudi kultura plačevanja pri nas 

na precej nizki ravni,  kar ugotavljajo tudi intervjuvanci. Neplačevanje je tako danes postalo 

nekaj običajnega. V boju zoper plačilno nedisciplino pa se lahko ukrepa na različne načine,  ki 

so bolj ali manj uspešni. 

 

Dolžniki, ki se pojavljajo v omenjenih podjetjih so tako fizične kot pravne osebe, zato njihova 

obravnava poleg strokovnosti, zahteva tudi dobre komunikacijske sposobnosti zaposlenih. 

Delo v zvezi z izterjavo, ki ga opravljajo zaposleni v obravnavanih podjetjih, je zahtevno, 

odgovorno in zahteva veliko znanja, prilagajanja ter iskanja rešitev. Zaposleni znajo razbrati 

in poiskati pokazatelje problematičnega podjetja, pri čemer se poslužujejo različnih virov 

pridobivanja podatkov in informacij o poslovnem partnerju. Prepoznavajo likvidnostne težave 

strank, s sprotnim preverjanjem zapadlih terjatev pa se želijo tudi čim bolj zavarovati. 

Nenehno se morajo truditi za čim večjo učinkovitost dela in čim prejšnje doseganje 
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zastavljenih ciljev. Zavedajo se,  da je uspešnost izterjave odvisna predvsem od njih samih, 

delno pa tudi od podpore,  ki jo imajo v podjetju, zato dajejo velik poudarek medsebojnemu 

sodelovanju.   

 

Zavedajo se, da se podjetje ne more v celoti izogniti plačilni nedisciplini, lahko pa marsikaj 

stori, da zmanjša tveganje v zvezi s poplačilom svojih terjatev. Prav tako se zavedajo, da če se 

reševanja problema lotijo napačno, lahko to privede do velikih izgub, ki lahko celo uničijo 

podjetje. Soočanje z večjim številom neplačnikov torej terja tudi spremembo načina 

sodelovanja s poslovnimi partnerji. 

 

Pogosteje opažajo pojav nespoštovanja poslovnih pravil, zato posvečajo temu pojavu bistveno 

večji pomen. Zaposleni pred začetkom sodelovanja s stranko skrbno preverjajo in ugotavljajo 

pokazatelje stanja podjetja, se dogovarjajo o drugih načinih poravnave dolga in so odprti za 

predloge strank. Ko pride do zamud pri plačilih ukrepajo strokovno in profesionalno. Ob tem 

pa ne gre prezreti dejstva, da je prav znanje intervjuvancev tisto, ki pripomore k doseganju 

želenih ciljev. Brez ustreznega znanja se danes namreč le težko uveljavimo in sledimo 

zahtevam sodobne družbe.  

 

Ker se je v današnjem času potrebno neprestano prilagajati ter hitro in učinkovito odreagirati 

na spremembe, se poslužujejo različnih načinov, da pridejo čim hitreje do plačila. 

Spremljanje, dodatno opozarjanje, dogovori, kompromisi, analize plačilne sposobnosti,  vse to 

predstavlja dodatno delo, ki ga je potrebno opraviti v smeri hitrejšega in učinkovitejšega 

ukrepanja. Iz navedenih razlogov poudarjajo pomembnost preverjanja poslovnih dogodkov 

dolžnika kot preventivno delovanje in zaščito pred sprejemanjem škodljivih poslovnih 

odločitev. Pred začetkom sklenitve večjih poslov z novim poslovnim partnerjem velja še 

posebna previdnost. Zavedajo se, da morajo biti dosledni in hitro ukrepati ob zamudah s 

plačili, slabih bonitetah oziroma likvidnostnih težavah ali celo insolventnosti njihovih strank. 

Poleg preverjanja se poslužujejo tudi raznovrstnih informacij preko spleta in raznih objav, 

preko medijev, literature, zbornic, združenj, pa tudi iz zunanjega okolja. Poseben poudarek 

torej posvečajo previdnosti pri sklepanju poslov in preventivnemu delovanju. Kljub 

zahtevnemu delu zaposleni svoje delo ocenjujejo kot uspešno, posebej pa poudarjajo, da so v 

svoje delo prisiljeni vložiti veliko več truda in časa kot v preteklosti.  
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Za ukrepe pri posameznem dolžniku se odločajo skupno na rednih sestankih, kjer se med 

drugim tudi odločajo katere so prioritetne naloge, ki jih je potrebno opraviti prednostno. 

Največjo pozornost pri tem namenjajo dolžnikom z večjimi dolgovi. Vsakodnevno spremljajo 

zamude pri plačilih in se v primeru neplačila praviloma odločajo najprej za telefonsko 

opominjanje. Iz omenjenega načina komunikacije je najpogosteje možno razbrati ali je 

dolžnik pripravljen dolg poravnati ali ne. Če ne prejmejo plačila iz naslova telefonske 

izterjave, sledi pisno opominjanje. Pogosto se odločajo tudi za obiske strank, kjer se 

dogovarjajo o morebitnih drugačnih pogojih plačila, kompenzacijah ali kakšni drugačni vrsti 

plačila. Nadaljnji postopki, ki sledijo v primeru neplačila so za dolžnika dokaj neugodni, 

praviloma najprej vložijo predlog za izvršbo na dolžnikove transakcijske račune. Če je izvršba 

neuspešna, se za nadaljevanje sodnih postopkov izvršbe na premoženje dolžnika, zaradi 

dolgotrajnih postopkov in visokih stroškov, odločajo zgolj izjemoma. V navedenih primerih 

skrbno pretehtajo vse možnosti glede uspešnosti sodne izvršbe,  pri čemer se odločajo 

racionalno in preudarno.  

 

Vse usmeritve glede obravnave dolžnikov, ki jih imajo uvedene v podjetjih, so usmerjene k 

napredku in uspešnosti podjetja. Usmeritve in sistemi obravnave strank, ki jih imajo uvedene 

v svojih podjetjih se med seboj nekoliko razlikujejo, kar pa je seveda odvisno tako od vrste 

dejavnosti in velikosti podjetja kot do števila in strukture dolžnikov, pa tudi od številnih 

drugih, za nas manj pomembnih dejavnikov. Glede obravnave dolžnikov imajo v določenih 

primerih natančno izdelane sisteme, v določenih primerih pa le okvirne usmeritve in 

protokole. Skrbno se držijo pravil in odstopajo zgolj v izjemnih primerih, kjer so možni 

drugačni dogovori.  

 

Zavedajo se, da je kvalitetno znanje ključ do uspeha. Izobraževanje vseh zaposlenih v 

podjetjih je pomembno zaradi razvoja in konkurenčne prednosti. Zato je vsestransko 

izobraževanje eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost, učinkovitost in 

doseganje zastavljenega cilja. Pri tem je potrebno izpostaviti sprotno spremljanje novosti,  

posvetovanje, pridobivanje raznovrstnih uporabnih informacij, udeležbo na seminarjih in 

usposabljanjih, medsebojno sodelovanje. Znanje zaposlenih je široko in imajo uspešno 

razdelane postopke izterjave, saj neprestano iščejo načine kako priti do plačila. Mnoga 

uporabna znanja pridobijo tudi samoiniciativno, z osebnih interesom,  aktivno iščejo znanje 

ter prenašajo znanje na sodelavce. Udeležujejo se različnih izobraževanj, spremljajo 
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vsakdanje novice, se izobražujejo sami preko informacij iz spleta in preko različne strokovne 

literature. Ustrezajo jim izobraževanja, ki temeljijo na primerih iz prakse in izobraževanja, ki 

se nanašajo na rast in uspešnost podjetja.  

 

Neprestano sledijo novim predpisom ter preučujejo nove poti,  saj se pri svojem delu soočajo 

s številnimi novostmi in spremembami, ki jim pripisujejo velik pomen, jih redno spremljajo in 

se nanje ustrezno pripravijo, o novostih pa po potrebi seznanijo tudi ostale zaposlene in se 

medsebojno posvetujejo.  

 

Poudarek namenjajo tudi preučevanju težjih primerov, predstavitvi problemov, poglobitvi v 

zapletene zadeve, saj je zgolj na omenjeni način mogoče sprejemati pravilne odločitve, 

oziroma nove rešitve. V kolikor imajo zaposleni določene predloge za spremembe in 

izboljšave ter uvedbo novosti v podjetju, so le-ti vedno sprejeti in upoštevani. Ves čas je torej 

prisotno medsebojno sodelovanje in skupinsko delo, čemur posvečajo posebno velik 

poudarek. Prav tako imajo vso možno podporo tudi pri reševanju zapletenih primerov. 

Omenjene primere medsebojno preučujejo, se posvetujejo, dogovarjajo, preverjajo, iščejo 

informacije ter so ves čas aktivni. Priznavajo, da občasno vseh strank ne obravnavajo na enak 

način, saj so včasih prisiljeni sklepati tudi kompromise. Tega načina se poslužujejo pri 

strankah, ki so stalne in resne in ki so strateškega pomena za njihovo družbo. Tako imajo 

nekatere stranke več privilegijev, kot so na primer daljši plačilni roki, popusti, kompenzacije.  

 

Zaposleni v preučevanih podjetjih so tudi pomemben vir inovacij. Nenehno skrbijo za 

dolgoročno uspešnost, pri čemer neprestano iščejo inovativne rešitve z razvijanjem dobrih 

praks, z odprtostjo za spremembe ali zgolj s predlogi za izboljšave. Velik poudarek zato 

namenjajo preventivnemu delovanju, ki obsega vse ukrepe, da se čim bolj zavarujejo in 

preprečijo sklepanje večjih poslov z dolžniki. Nenehno morajo slediti novim predpisom ter 

sproti pridobivati potrebno znanje, pri iskanju rešitev morajo biti prodorni in inovativni, zato 

se temu delu posvečajo odgovorno in resno.  

 

Rezultati raziskave so pripeljali do uvida v način dela zaposlenih, ki se ukvarjajo s 

konkretnimi nalogami izterjave, kar predstavlja enega od dejavnikov, ki vplivajo na 

učinkovitost in uspešnost podjetja. Dobljeni rezultati predstavljajo dejanski vpliv zaposlenih 

na poplačilo dolga, prikažejo preventivne ukrepe in možnosti izterjave v sedanjih 
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gospodarskih razmerah ter hkrati ponujajo uporabne smernice glede uspešnosti in 

učinkovitosti izterjave v navedenih podjetjih.   
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PRILOGE 

Priloga 1: KONTAKTNO PISMO 

 

Spoštovani,  

Sem Lilijana Ogrin, absolventka podiplomskega študija Fakultete za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici – Medkulturni menedžment; pred mano pa je zgolj še izdelava 

magistrske naloge. Tematika, ki jo bom obdelala v nalogi se nanaša na izterjavo dolgov v 

majhnih in srednje velikih podjetjih Dolenjske in Bele krajine, ki se v sedanji gospodarski 

situaciji soočajo z večjim številom neplačnikov.  

Opravila bom kvalitativno raziskavo (z intervjuji) in sicer bom raziskala dejavnike, ki 

vplivajo na učinkovitost izterjave dolga dolžnikov, ki dolgujejo navedenim podjetjem, pri 

čemer bom v raziskavo vključila cca. šest uspešnih podjetij z dolgoletno tradicijo. V raziskavo 

pa bi zato želela vključiti tudi vašo družbo.   

Namen raziskave bo torej preučiti, kako prispevati k večji učinkovitosti in uspešnosti izvršbe, 

glede na sedanje gospodarske razmere, ko je plačilna nedisciplina čedalje bolj pereč pojav. V 

okviru raziskave pa bom uporabila  metodo intervjuja na podlagi vnaprej pripravljenih 

usmeritvenih vprašanj, kjer bodo sodelovali tisti zaposleni, ki opravljajo konkretne naloge v 

zvezi z izvršbo. Intervjuji. ki bi jih želela opraviti v vaši družbi bi bili anonimni, da pa jih bi 

lahko obdelala po kvalitativni metodi, bi jih morala tudi posneti.  

Cilj raziskave bi bilo tako ugotoviti kakšne so optimalne možnosti uspešne izterjave ter kako 

prispevati k večji učinkovitosti izterjave. Področje raziskave bi zajemalo tudi druge vidike, ki 

vplivajo na uspešnost in učinkovitost dela (znanje, spremljanje novosti, zakonodaje, 

komunikacijske sposobnosti, posvečanje predlogom, mnenjem, stališčem, oblikovanju 

optimalnih rešitev, ...) in ki se jih zaposleni, ki se ukvarjajo z izvršbo, poslužujejo.  

Na kratko, z nalogo bi prikazala načine kako si podjetja v zakonskih okvirih lahko pomagajo 

pri preprečevanju plačilne nediscipline oziroma vsaj zmanjšajo tveganja neplačil svojih 

poslovnih partnerjev.  

V kolikor mi boste dovolili pridobiti uporabne informacije s strani vaše družbe, bom zelo 

vesela.  Dosegljiva sem na tel.št. 070 310 570 ali na e-pošti: lilijana.ogrin@gmail.com. 

 

Hvala in lepo pozdravljeni.                                                                                    Lilijana Ogrin 
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Priloga 2: TEME IN USMERITVENA VPRAŠANJA 

 

TEMA 1: SPLOŠNO  

1. Kakšno mnenje imate glede plačilne discipline v Sloveniji?  

2. Kaj vam pomeni pojem plačilna kultura? 

3. Kaj menite, da lahko vpliva na večjo osveščenost dolžnikov glede poravnavanja dolgov? 

4. Kako ocenjujete odnos vaših poslovnih partnerjev - dolžnikov, do zaposlenih, ki se ukvarjajo 

z  izterjavo? 

5. Kako bi ocenili strukturo vaših dolžnikov ? 

 

TEMA 2: ZAČETEK IZTERJAVE 

6. Kakšen pomen dajete aktivnostim pred začetkom izterjave? Kakšne aktivnosti glede 

obravnave dolžnikov opravljate preden začnete z izterjavo? 

7. Kako ocenjujete način obravnave dolžnikov v vaši družbi? 

8. Kako prepoznavate vzroke za neplačilo?  

9. Kateri so po vaše pokazatelji problematičnega poslovnega partnerja? 

10. Kaj menite o preverjanju poslovnih dogodkov dolžnika? 

11. Kaj menite o telefonskem opominjanju? 

 

TEMA 3: OBRAVNAVA DOLŽNIKOV 

12. Kako pogosto se soočate z dolžniki, koliko časa vam vzame njihova obravnava? 

13. Kako predvidite izid izvršbe ob začetku obravnave dolžnika? 

14. Na kakšen način obravnavate dolžnika, za katerega ugotovite, da se izmika plačilu?  

15. Na kakšen način se pozanimate o plačilni sposobnosti dolžnika? Česa se pri tem poslužujete? 

16. Kako pogosto se soočate s težavnimi strankami? Kako se to odraža pri vašem delu? 

 

TEMA 4: SISTEM OBRAVNAVE DOLŽNIKOV 

17. Kakšne so pri vas usmeritve oziroma sistemi glede obravnave dolžnikov? Kakšno 

metodologijo oziroma postopke uporabljate v zvezi z obravnavo dolžnikov? 

18. Kakšne so vaše potrebe po o natančno definiranih postopkih pri obravnavi dolžnikov? 

19. Kakšne imate možnosti glede podaje predlogov za spremembe, izboljšave v vaši družbi?  

20. Kako spremljate procese izterjave? 

21. Kako sodelujete z zunanjimi agencijami v zvezi z izterjavo?  

22. Na kakšen način se poslužujete sodnih postopkov? 



 

TEMA 5: SOOČANJE Z NOVOSTMI PRI DELU 

23. Kako se soočate z novostmi v zvezi z izterjavo?  

24. Kaj vam novosti predstavljajo? Kako jih sprejemate? 

25. Kako spremljate spremembe zakonodaje?  

26. Kako ravnate pred sprejetjem novih predpisov oz. uvedbo novosti v zvezi z izterjavo?  

 

TEMA 6: SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA Z DOLŽNIKI 

27. Na koga vse se obračate pri reševanju problemskih situacij? 

28.  Kakšno imate podporo pri reševanju zapletenih zadev? 

29. Kako pristopate k reševanju zapletenih primerov? Na kakšen način? Česa se poslužujete? 

30. Kaj menite o skupinskem delu? 

31. Ali sklepate kompromise s poslovnimi partnerji? Na kakšen način? Kaj menite glede 

zavarovanj dolga? 

 

TEMA 7: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, NOVA ZNANJA 

32. Kako pogosto spremljate splošno gospodarsko situacijo?  

33. Kako pomembno se vam zdi širše poznavanje različnih področij v povezavi z vašim delom? 

Kako vaše znanje z različnih področij vključite v postopke izterjave? 

34. Na kakšen način se seznanjate s predpisi,  internimi navodili? 

35. Kako bi ocenili vašo metodologijo oziroma postopke, ki jih imate uvedene v zvezi z 

izterjavo? 

36. Katere izobraževalne vsebine vam ustrezajo?  

37. Kako bi ocenili morebitna izobraževanja v zvezi z izterjavo? 

38. Kako se poslužujete podatkovnih baz v zvezi z ugotavljanja premoženja dolžnika? 

39. Kako se odzivate na novosti, npr. zakonodaje, metodologije, informacijskega sistema…? 

 

TEMA 8: USMERITVE ZA USPEŠNO IZTERJAVO 

40. Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti postopkov, ki se jih poslužujete glede obravnave 

dolžnikov? 

41. Kaj menite o inovativnosti pri vašem delu? Kakšne so vaše možnosti glede inovativnosti? 

42. Kaj menite o širšem vpogledu v transakcije dolžnika, poslovanje, premoženje? 

43. Kako predvidite izid izterjave? 

44. Kaj je za vas pomembno pred začetkom sodelovanja z novim poslovnim partnerjem? 

45. Kaj za vas pomeni uspešna in učinkovita izterjava vaših dolžnikov?  



 

TEMA 9: ZAKLJUČEK 

46. Bi želeli še kaj dodati? 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi. Hvala za izčrpne odgovore ter za vaš 

čas, ki ste si ga vzeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3: SKUPNI TRANSKRIPT PO TEMAH 

 

TEMA 1: SPLOŠNO  

Kakšno mnenje imate glede plačilne discipline v Sloveniji?  

A: V času finančne in gospodarske krize se je plačilna disciplina poslabšala, tudi število 

stečajnih postopkov, likvidacijskih postopkov in prisilnih poravnav je v porastu. Plačilna 

nedisciplina ogroža uresničevanje gospodarskih ciljev podjetij.  

B: Plačilna disciplina v Sloveniji je odraz splošnega gospodarskega stanja in trga »najedena« 

od gospodarske krize. Je odraz nelikvidnosti, ki je zdaj v porastu.  

C: Plačilna disciplina v Sloveniji strašno nazaduje. Vsaj petdeset odstotkov delamo s Čehi, 

Nemci, Poljaki in Italijani, pa nimamo nikakršnih problemov kar se tiče plačil. Lahko rečem, 

da so v omenjenih državah veliko bolj disciplinirani, od njih dobimo plačano vse na valuto. 

Lahko pohvalim tudi države bivše Jugoslavije, tudi tam ni problemov s plačili.  

D: V Sloveniji je slaba plačilna disciplina, posebno pa še v poslu, v katerem se mi nahajamo.  

E: Plačilna disciplina je v drugih državah kot so Nemčija, Švica, Avstrija in Madžarska, 

boljša. V Sloveniji se je zadnja leta poslabšala. Mi tukaj se poslužujemo obligacij, s katerimi 

skušamo zagotoviti neko normalno poslovanje s poslovnim partnerjem.  

F: Plačilna disciplina v Sloveniji je na splošno slaba. Obstajajo podjetja, ki se striktno držijo 

poslovnih pravil, vendar ne pridejo do izraza, ker je precej takih, ki se osnovnih pravil 

poslovanja ne držijo.  

 

Kaj vam pomeni pojem plačilna kultura? 

A: Pomeni odnos poslovnih partnerjev oziroma gospodarskih subjektov do poplačila dolgov.  

B: Je osnova in najpomembnejše za dobro gospodarjenje.  

C: To je nek pošten odnos, ki bi moral biti zdrav in usmerjen v napredek in dobro poslovno 

sodelovanje. Mi, Slovenci smo bili včasih bolj disciplinirani in navajeni na plačilo na valuto. 

Ti časi so sedaj minili, vse preveč je takih firm, ki ne znajo poslovati. Veliko je takih, ki firme 

izropajo ter pustijo za sabo »kaos«.  

D: To je nek odnos do dela, urejenosti podjetja, do drugih dobaviteljev in na sploh urejenost 

samega posameznika, ki ima podjetje oziroma dela v podjetju. To je v bistvu neke vrste 

poslovna kultura. Imamo primere, ko stranke enostavno nočejo poravnati dolga, čeprav imajo 

sredstva.  



 

E: Kultura plačevanja je na splošno slaba. Potrebna je velika previdnost in preventivni ukrepi, 

da se izogneš situacijam, ko ne dobimo plačila. Danes se dogaja veliko nemoralnih dejanj in 

goljufij. 

F: Kot sem že omenil, se mnoga podjetja ne držijo osnovnih pravil pri poslovanju. Kultura 

poravnavanja obveznosti bi morala biti prisotna v vsakem podjetju. Če bi bilo tako, potem bi 

bilo veliko lažje sklepati posle. Ne bi bilo potrebno toliko preverjati kakšen plačnik je kdo.  

 

Kaj menite, da lahko vpliva na večjo osveščenost dolžnikov glede poravnavanja dolgov? 

A: Morda tudi večja informiranost o posledicah neplačila, kot na primer pravni ukrepi, stroški 

izvršb, zamudnih obresti, pa tudi osebna in moralna odgovornost dolžnika.  

B: Mislim, da so vsi akterji na trgu osveščeni kaj pomeni plačilna disciplina, kaj pomeni 

plačilna nedisciplina, kaj pomenijo sankcije za nedisciplino, kot na primer obresti, stroški. Vsi 

vedo kaj pomeni tudi moralna odgovornost. Zaradi plačilne nediscipline marsikdo izgubi 

kakšno nabavo blaga ali kakšnega kupca, če ne plačuje. Tega se vsi zavedajo in kar nekaj 

poslovnih subjektov ni plačilno nesposobna po svoji volji ampak je to odraz trenutnega stanja, 

čemur se ne morejo izogniti. 

C: Mislim, da bi najbolj vplivala zakonodaja, ki ne bi dopuščala takih goljufij. Tako imamo 

tudi dobre firme probleme zaradi takih, ki to počnejo, saj moramo vse kar naprej preverjati in 

ugotavljati s kom lahko poslujemo in s kom ne. 

D: Rekla bi, da so to razne informacije v raznih publikacijah, internetu, in drugih medijih. 

Prav tako mislim, da bi na večjo osveščenost dolžnikov lahko vplivala zakonodaja, ki bi 

omejila in ne bi dopuščala neplačnikov. V majhnih podjetjih moramo imeti red, če hočemo 

dobro poslovati, pojavljajo se problemi z večjimi podjetji, saj večkrat postavljajo svoje pogoje 

in velikokrat pride do zamika pri plačilu. Gre za izsiljevanja, kar pa moramo sprejeti, če 

hočemo imeti z njimi še poslovne odnose. Smo pač odvisni od njih in zato marsikdaj oni 

postavljajo pravila igre. Večje firme so bolj arogantne. Majhno podjetje je glede tega bolj 

nezaščiteno, saj se ne moreš posluževati istih izvršilnih postopkov kot velika podjetja. 

Problem je v tem, ker ne veš ali razpolagajo z denarjem in tega ne moreš kontrolirati in denar 

lahko vrtijo še dva, tri mesece preden nam plačajo, mislim predvsem denar podizvajalcev. 

E: To je težko, v naši družbi ni več poslovne morale, ni etičnih ravnanj. Ne vem, mogoče bi 

zakonodaja lahko kaj rešila.  

F: Tukaj sta dva problema, en problem je v tem, da so ti neplačniki taki ali drugačni, 

potegnjeni sami v to in so nezmožni plačati, čeprav bi mogoče sami od sebe želeli plačati. 

Predvsem to ugotavljam pri gradbincih. Tam so veliki sistemi in v to zgodbo je vključena cela 



 

veriga manjših podizvajalcev in normalno tudi oni potem posledično ostajajo naprej dolžni, so 

torej nesposobni plačevati. Na drugi strani pa so posamezniki, ki se tako ali drugače 

zainvestirajo ali pa imajo prevelike želje in apetite in enostavno so pač posledično nesposobni 

plačevati. Mislim, da bi na večjo osveščenost dolžnikov mogoče lahko kako vplivala 

zakonodaja, ki bi takim dolžnikom na nek način onemogočila nadaljnje poslovanje. 

Sprememba zakonodaje je sigurno nujna. Sem tudi podpredsednik Obrtne zbornice in poznam 

stvari. Preko Obrtne zbornice smo v okviru krovne organizacije v Ljubljani veliko prispevali 

k temu, da se je uzakonil vsaj obvezen pobot, kar sigurno pozdravljamo.To pa seveda nekomu 

ne ustreza, da se pobotajo stvari, ki jih nima namena plačati.  

 

Kako ocenjujete odnos vaših poslovnih partnerjev - dolžnikov, do zaposlenih, ki se ukvarjajo 

z izterjavo? 

A :Odnos naših partnerjev, predvsem stalnih odjemalcev je zelo korekten in spoštljiv v 

smislu, da te tudi kupec bolj ceni, če se ti kot dobavitelj zanimaš za redno poplačilo svojih 

terjatev. Pri fizičnih oziroma enkratnih strankah, pa pogojujemo dobavo blaga oziroma 

storitev z avansi in ponujenimi popusti.  

B: Odnos do nas je v pretežnem delu korekten, v izjemnih primerih se srečamo tudi s kakšnim 

arogantnim nastopom, vendar pa pri ponovnem kontaktu skušajo prvotni vtis popraviti. Zelo 

težavnih strank, takih da se z njimi ne bi dalo pogovarjati, za enkrat nimamo.  

C: Je kar korekten, nimamo kakšnih težavnih strank. Pač, nekateri nočejo plačati ali pa se nas 

izogibajo, ne spuščajo pa se zaradi tega z nami v konflikte. 

D: Približno polovica je takih, ki so pozitivni, se strinjajo, poskušajo najti rešitev, če ne 

drugače pa z raznimi kompenzacijami, če nimajo denarja oziroma likvidnih sredstev. Del pa 

je tudi takih, ki nimajo posluha za kakšno drugo pridobitev plačila, če ni denarja. Nekateri so 

celo taki, ki se plačilu izogibajo in nočejo poravnati računa. Včasih imamo občutek, da imajo 

priliv, ampak imajo kakšne druge stvari ali pa imajo celo blokade. Vedno ne vemo, saj tudi na 

Ajpesu niso podatki glede tega ažurni in tekoči, da bi bilo razvidno, kaj se z nekim partnerjem 

dogaja trenutno. Meni bi bilo zelo zanimivo, če bi lahko dobila podatek kdo za pretekli mesec 

ni plačal prispevkov in davkov pri ddv ali pri plačah. Na ta način bi lahko dobili podatek kje 

firma stoji, to v naši državi zelo manjka. To so podatki, ki bi bili zelo dobrodošli in koristni, 

saj bi dali uvid v stanje našega poslovnega partnerja.  

E: Držimo se določenih pravil in v glavnem stranke to vedo. Za enkrat nimamo večjih 

problemov, odnosi so korektni. 



 

F: Odnos naših dolžnikov je korekten. Skupaj iščemo najbolj optimalne rešitve. Kakšnih 

večjih problemov nimamo, ker zadeve sproti rešujemo. 

 

Kako bi ocenili strukturo vaših dolžnikov ? 

A: Dolžnikov, kot so fizične osebe praktično ni, morda je največji delež dolžnikov izmed 

srednjih podjetij, ki so podizvajalci večjim firmam in državnim ustanovam. Porast dolžnikov 

je tudi na tujem trgu, v Avstriji s katero tudi poslujemo se tega ne opaža, se pa soočamo z 

dolžniki predvsem na hrvaškem trgu. Tam se tudi pojavljajo neplačila, ki jih tudi ne moremo 

iztržiti. Imamo zadolžnice, ker smo se zavarovali, vendar kar ni denarja. 

B: V glavnem poslujemo s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki, v manjši meri pa 

tudi s fizičnimi osebami. To so predvsem manjše družbe, ki se ukvarjajo s trgovinsko 

dejavnostjo in ravno te družbe predstavljajo problem. Fizične osebe, ki jih imamo, pa 

plačujejo z gotovino. Z velikimi družbami v glavnem nimamo problemov.  

C: Poslujemo s fizičnimi in pravnimi osebami. Dolžniki se pojavljajo tako pri enih kot pri 

drugih. Nimamo pa veliko takih primerov. 

D: Največ dolžnikov pri nas so pravne osebe, predvsem manjša podjetja in nekaj večjih.  

E: Imamo pravne osebe, večje in tudi manjše, nimamo pa veliko takih primerov, da bi nam 

bili dolžni daljše časovno obdobje. 

F: V glavnem imamo pravne osebe, večje in manjše in nekaj fizičnih oseb.  

 

TEMA 2: ZAČETEK IZTERJAVE 

Kakšen pomen dajete aktivnostim pred začetkom izterjave? Kakšne aktivnosti glede 

obravnave dolžnikov opravljate preden začnete z izterjavo? 

A: Imamo redne tedenske sestanke s komercialisti, ki so zadolženi za posamezne kupce in 

trge in spremljamo terjatve po dnevih zapadlosti. Pred začetkom poslovanja z nekim srednjim 

s.p. ali s srednjim d.o.o., preverjamo njegove bonitete. Preverjamo na Ajpesovi strani ali sploh 

deluje podjetje, ker če ne deluje, sploh ne začnemo z njim poslovati.  

B: Dolžnike spremljamo dnevno, saj imamo ažurno knjigovodstvo, spremljamo jih na podlagi 

knjigovodskega stanja. Zadev se lotimo takrat, ko dolžniki prekoračijo razumne roke. Ob 

pojavu dolga ima v prvi vrsti pri nas prednost telefonski kontakt. Nekako se mi zdi, da ima 

celo prednost pred pismenim opominjanjem. 

C: Preveriti je vsekakor potrebno, saj se dogajajo velike »lumparije«.o katerih vsak dan pišejo 

in govorijo. Najprej preverjamo bonitete ali pokličemo koga, ki je že kdaj posloval z odločeno 



 

stranko, pokličemo, če pozna to stranko, da pove kakšne izkušnje je imel z njo. Če ne plača, 

ga pokličemo in se dogovorimo za kakšen drug način plačila.  

D: Prvi teden po valuti zapadlosti, stranke najprej pokličemo, Pri tem ugotovimo predvsem 

trenutno situacijo glede plačila. Preverimo pa tudi kakšne nove stranke, s katerimi doslej še 

nismo poslovali in že preko telefona zaznamo ali bo prišlo do poplačila. Če se na to negativno 

odzovejo, se poslužujemo pisnih opominov s povratnicami. Nato se s stranko še dogovarjamo 

in sicer toliko bolj kolikor je ta partner za nas pomemben. Če to ni uspešno, gremo v izvršbo. 

Pri tem je pomembno za nas to, ali je nekdo za nas strateški partner, zato njemu damo še 

nekaj časa. Skratka, poskušam vse, samo da jih ne bi dala zadevo v izvršbo. Če le ne gre 

drugače jih še enkrat opozorim in povem, da sledi izvršba. Če se le da, iščemo kompenzacije 

ali kakšne pobote. 

E: Da do izterjave ne pride, je potrebno storiti vse kar je v naši moči. Potrebna je previdnost 

pri sklepanju novih poslov, pa tudi pri spremljanju plačil stalnih strank. Če pride do neplačila, 

stranke pisno opomnimo ali poiščemo kakšno drugo rešitev, na primer kompenzacijo. 

F: Najprej stranke pokličemo po telefonu, če ni odziva jim pošljemo opomine. Skratka 

poskušamo se pogovoriti in dogovoriti o plačilu. Praviloma se strinjajo, da obstaja terjatev. Če 

ne upoštevajo dogovora, je skrajna možnost, da pa gremo v izvršbo. Če ugotovimo, da je 

firma v težavah, odreagiramo hitreje, čeprav imamo pri tem slabe izkušnje. Ko je firma že 

tako daleč, praviloma dobimo iz stečajnih mas in od prisilnih poravnav zelo malo. Vendar pa 

tudi objave insolventnih postopkov spremljamo redno sami ali pa računovodstvo. Prav tako 

sami prijavljamo terjatve v insolventnih postopkih. 

 

Kako ocenjujete način obravnave dolžnikov v vaši družbi? 

A: Način ki ga imamo je dober, ker je reden in s tem navajamo kupce na resnost plačila. 

B: Načina glede obravnave dolžnikov z nekim pravilnikom ali internim aktom nimamo. 

Spremljamo pa plačila ter stranke opominjamo predvsem po telefonu.  

C: K sreči nimamo veliko takih primerov, ker zadeve sproti preverjamo. Imamo pa zaradi tega 

veliko več dela, kot smo ga imeli včasih, ko so bolj redno plačevali. 

D: Način ki ga imamo je sicer dober, vendar si bi želeli več podpore, predvsem glede 

informacij, predvsem, da bi lahko preverili kot sem že prej omenila, ali imajo plačane 

prispevke in ddv. To vprašanje sem že izpostavila na Davčni upravi, vendar se tam sklicujejo 

za tajnost podatkov. Preden dobim informacijo, da ima nekdo že blokiran račun, je že 

prepozno. Podatki na Ajpensu in bonitete, pa so že zastareli, saj so za eno leto nazaj in nam le 

malo pomagajo. 



 

Pri večjih strankah, preden gremo v posel, pregledujemo bonitete preko računovodskega 

servisa. Bonitete v glavnem ne damo izdelati, saj poslujemo večinoma s takimi z družbami, ki 

jih imajo že javno objavljene. Predloge za e-izvršbo pa delamo sami razen če pride do kakšne 

komplicirane zadeve, potem poiščemo pomoč odvetnika. 

E: Naredimo vse kar je v naši moči, da se že prej zavarujemo in pridemo do plačila.  

F: Za enkrat imamo dovolj sredstev za plače, prispevke in kredite. Moramo torej spremljati 

kompletno situacijo in sproti ukrepati. Za nas dolžniki niso kritični, če je plačilo zaprto z 

zamikom, saj je to za nas še vedno sprejemljivo.  

 

Kako prepoznavate vzroke za neplačilo?  

A: Vzroki so v splošni finančni nedisciplini v Sloveniji in preblagih ukrepih, vzrok je tudi v 

finančnem sistemu, ki je kreditiral kreditno nesposobne komitente in sedaj ni več ravnovesja. 

B: Če je naš kupec neplačnik, potem seveda skušamo preko vseh možnih dostopov priti do 

neke informacije. Tudi ko stopimo v prvi kontakt preverimo stranko, pridobimo kakšno 

bonitetno oceno na Ajpesovem portalu, čeprav se mi zdi, da so tisti podatki taki, kot jih želi 

tisti, ki jih posreduje. Niso vedno odraz dejanskega stanja.  

C: Nekatere vzroke za neplačilo lahko spremljamo preko raznih objav. Smo tudi doživeli 

situacijo, da je šlo podjetje prejšnji dan v stečaj, pa je še dobilo blago. Previdnost ni nikoli 

odveč. 

D: Mislim da so vzroki za neplačilo v slabi plačilni disciplini, ki je posledica zakonodaje in 

množice nemoralnih dejanj, ki se čedalje bolj zaznavajo pri nas. 

E: Vzroke neplačila, bom rekel kar propad podjetja, mi preverjamo že pred tem. Potem, ko 

stranka postane že dolžnik, je za nas že dosti pozno. Mi poskušamo že pred tem, maksimalno 

storiti že prej vse, da do tega dolžniškega razmerja ne pride. 

F: Vzroki za neplačilo so različni. Če nam stranka dalj časa ne plača, poskušamo ugotoviti 

razlog neplačila. To ugotovimo včasih iz medijev ali pa celo od drugih poslovnih partnerjev. 

Velikokrat gre za likvidnostne težave stranke. 

 

Kateri so po vaše pokazatelji problematičnega poslovnega partnerja? 

A: Slabe bonitete, blokada transakcijskega računa, opustitev dejavnosti, stečaj. Pri poslovanju 

s takimi dolžniki smo previdni.  

B: Pokazatelji so predvsem neredno plačevanje. Pri problematični stranki, se dogaja tudi to, 

da se sploh ne javi na telefon, ko ga skušamo opomniti glede neplačila. V takšnih primerih se 

največkrat javi tajnica ali kakšen prodajalec.  



 

C: Večinoma imamo stalne stranke, pri občasnih ali novih pa moramo zadeve preveriti. Ko na 

primer dobim Obrtnika pogledam, če so kakšne novice, ki so uporabne za naše poslovanje in 

to je tudi ena od vrste kontrol, ki jih imamo. Pri nas v Sloveniji preverjamo kakšno je stanje 

firme s katero delamo, medtem ko pa Nemčijo, Poljsko ne rabimo preverjati. 

D: To so predvsem blokade, slabe bonitete, insolventnost. Tega je veliko zato smo zelo 

previdni pri poslovanju s takimi strankami. Tudi izkušnje iz preteklega poslovanja pokažejo 

marsikaj. Če imamo slabe izkušnje z nekim partnerjem, verjetno ne bomo šli v ponovno 

sodelovanje z njim. 

E: Pri Boniteta.si je vsak podatek viden ali je nekdo prijavljen v kateri postopek insolventnosti 

in ali je kakšen narok ali kateri koli postopek stečaja ali prisilne poravnave. Zadeva je v treh 

dneh zapisana, ker to izvira iz baze. V Sloveniji je vse takoj vidno. Če vidim podatek 

insolventno, zablokirano, je to tudi znak bonitetne ocene, ki je rdeča, najnižja. Primerov da 

prijavljamo terjatve v insolventni postopek imamo zato zelo malo. Do sedaj smo imeli le en 

tak primer. Običajno skušamo že prej preverjati zadeve, da do tega ne pride.  

F: Glavni pokazatelj je predvsem ta, da se stranka izmika plačilu. Razlog pa je predvsem v 

tem, da je stranka že v blokadi ali pa da se je zoper njo že začel postopek zaradi 

insolventnosti.  

 

Kaj menite o preverjanju poslovnih dogodkov dolžnika? 

A: Nujno je treba analizirati plačilno sposobnost kupca, preden se odločimo za prodajo blaga 

in storitev kupcu, preden odobrimo odlog plačila, popuste in tolerance pri zamudah plačila.  

B: Imamo sicer stalne stranke, vendar mislim, da je potrebno tudi kaj preveriti. Vendar, ko 

dolžnik ne plača, je v bistvu že prepozno za kar koli. Gremo sicer preveriti in vidimo, da ima 

na primer blokiran račun. Preverjamo tudi ali je dolžnik v insolventnem postopku ter 

prijavimo terjatve. Poslužujemo se predvsem Ibona, če pa gre za kakšnega večjega kupca, pa 

damo posebej izdelati bonitetno oceno.  

C: To je obvezno, ker če tega ne storiš, lahko hitro tudi sam zapadeš v kakšno situacijo, ko 

imaš probleme. 

D: To je najbolj pomembno pri vsakem poslovanju, saj se le na tak način izognemo neljubim 

situacijam. Potrebno je preverjati pred začetkom poslovanja in tudi vmes, ves čas, na vse 

možne načine. Včasih imamo občutek, da imajo priliv, ampak imajo kakšne druge stvari ali pa 

imajo celo blokade. Vedno ne vemo, saj tudi na javno dostopnem portalu, Ajpesu, podatki 

glede tega niso ažurni in tekoči, da bi bilo razvidno, kaj se z nekim partnerjem trenutno 

dogaja.  



 

E: To je pri nas stalnica, brez tega ne gre. Pred začetkom poslovanja z nekom, je potrebno 

preventivno delovati. Pri naši prodaji veljajo pravila igre za vse enako. Ni tukaj sorodnika, 

prijatelja, tukaj so pravila igre za vse enaka in to so Ibon ocene. Bonitetno oceno imate 

dinamično in statično, ena je na denarni tok, ena je na bilanco stanja. Podjetje, ki ima dobro 

bilanco stanja in dela že vrsto let dobiček, ima in povečuje kapital. Tudi če ima malenkost 

slabši denarni tok, je velika verjetnost, da bo do plačila prišlo. Podjetje pa, ki nima že deset let 

bilance stanja dobre, je blokirano, je velika verjetnost, da bo do izvršbe prišlo. Tukaj je 

potrebna »zdrava kmečka logika«, tu je stvar zelo enostavna. 

F: Preden začnemo z nekom poslovati preverjamo poslovanje, bonitete, predvsem preko 

javnih objav ali pa preko kakšnih drugih informacij, kot na primer z medijev ali časopisov. Če 

ni plačila gremo ven z opomini, nato šele z izvršbo kupca. Ustavitev poslovanja je skrajna 

možnost. Mogoče je to napaka, vendar mi najprej gledamo z vidika stranke, predvsem zato 

ker imamo gostinsko dejavnost. Gledamo bolj na ljudi, ki niso sami krivi, če nam njihov 

delodajalec še ni poravnal dolga. Prav tako pa gre tudi za to, da bo imel upnik še večje 

probleme, če njegovi delavci pri nas ne bodo dobili storitev.  

 

Kaj menite o telefonskem opominjanju? 

A: Telefonska izterjava je hitra, enostavna, poceni, je najpogostejša oblika. Nujna je spretna 

komunikacija in dobra priprava gradiva tistega, ki terja. Izterjevalec mora biti vztrajen in 

prijazen. Pri nas imamo vpeljan sistem opominjanja. Imamo redne stike s strankami že ob 

naročilu, plačila spremljamo v računovodstvu in komercialisti, in v kolikor ugotovimo 

zamude pri plačilu, jih pač spomnimo po telefonu. Telefonski kontakt s stranko v zvezi s 

plačili je pri nas kar uspešen način. To so osebni stiki, stranke že poznaš in je to najhitrejši in 

najboljši način, da pridemo do poplačila. Bolj sporne zadeve pa rešuje naprej računovodstvo.  

V kolikor pa telefonsko opominjanje ni uspešno, pa pošiljamo tudi pisne opomine. Včasih je 

dovolj, da računovodkinja stranki pošlje opomin, kjer je navedeno, da bomo šli v izvršbo v 

primeru neplačila. Imamo klasične opomine na obrazcu, preko računalniškega sistema. V 

določenih primerih pa se poslužujemo tudi osebno napisanih opominov, kjer stranki 

ponudimo razne možnosti plačila, ki jih prilagodimo vsaki stranki posebej. 

B: To je dobra in uspešna oblika opominjanja. Prednost telefonskega kontakta vidim v tem, da 

imaš s stranko neposredni kontakt in s tem nekako zabrišeš ostrino med dolžnikom in 

upnikom. Na papirju so samo napisana dejstva, kaj bo sledilo v primeru neplačila.  

C: Telefonski kontakt mora biti prijazen in spoštljiv, pri tem na nek način prosimo za plačilo 

in se dogovarjamo o kakšnih drugih možnostih. Seveda pa so odzivi strank včasih slabi.  



 

D: Mislim, da je to najboljši stik ves čas, sploh na začetku saj dobiš nek »feedback«, izveš kaj 

sploh podjetje razmišlja in ali ti misli plačati ali okleva. To že takoj občutiš, že prvi stik ti 

marsikdaj nakaže kako se bo zadeva izšla.  

E: Osebni kontakt je vedno »fajn«. Izterjava je premo sorazmerna s časom. Hitrejše kot greš v 

izterjavo, prej kot greš, bolj kot si vztrajen na začetku, večji je efekt. Ko gre za večje zneske 

začnem tudi jaz klicati, opozarjati in moram biti pri tem zelo vztrajen. 

F: Mislim, da je to najboljši in najbolj učinkovit način, da pridemo do plačila. Že pri prvem 

pogovoru lahko predvidimo kdaj bomo prišli do denarja. Kjer je zadeva problematična, 

dolžniki ne dvigujejo telefona ali pa dviguje tisti, ki ni pristojen. Tisti, ki pa je pristojen, je pa 

ves čas odsoten. Potem nam ne preostane drugega, kot da gremo v izvršbo. 

 

TEMA 3: OBRAVNAVA DOLŽNIKOV 

Kako pogosto se soočate z dolžniki, koliko časa vam vzame njihova obravnava? 

A: Z dolžniki se soočamo vsakodnevno, tako komercialisti pri sami prodaji, kot knjigovodja, 

ki izvaja kompenzacije in ostale oblike zapiranja.  

B: Z dolžniki imamo dnevno opravka. To je sestavni del mojega dela, kakor tudi opominjanje. 

C: V glavnem so to eni in isti dolžniki, ki se ne držijo rokov, je pa tudi nekaj takih, ki sploh ne 

plačajo, bodisi nimajo ali pa nočejo. Da pridemo do plačila pa se bolj angažiramo pri 

dolžnikih z višjimi zneski dolga. 

D: Ker imamo tako dejavnost, se z njimi soočamo kar dnevno. Točno na valuto zapadlosti ne 

plačujejo vsi. Navadno jim najprej pošljemo sporočilo po e-mailu. Potem kakšen teden dva 

počakamo in če ni odziva jih potem pokličemo po telefonu.  

E: Pozna se kriza, vendar ker storimo že pred začetkom poslovanja vse, da do dolžniškega 

razmerja ne pride, nimamo takih primerov prav veliko. 

F: K sreči se zadnje čase manj srečujemo s takimi strankami. Točno na valuto ne plačujejo 

vsi, vendar pa plačujejo z zamikom, kar pa v teh kriznih časih toleriramo. Obravnava dolžnika 

nam vzame včasih več časa, predvsem če je nedosegljiv. Preden gremo v izvršbo, radi 

preverimo ali nam ponujajo kakšen drug način plačila.  

 

Kako predvidite izid izvršbe ob začetku obravnave dolžnika? 

A: Izvršba je po navadi uspešna, če v bonitetnih vpogledih dolžnik v zgodovini nima nobenih 

blokad, povprečne plačilne roke in dobre kazalnike poslovanja.  

B: Preverjamo tudi premoženje, vendar se sodne izvršbe poslužujemo izjemoma. Smo že 

imeli primere sodne izvršbe, predloge pa vlagamo preko e-portala sami. S sodno izvršbo 



 

nimamo dobrih izkušenj, saj so postopki dolgotrajni predvsem zaradi ugovorov dolžnika, zato 

je upanje da boš prišel do plačila v teh postopkih, že kar utopija. Kdor je resen, bi namreč 

plačal že prej na osnovi opominov.  

C: Približno že vemo kakšen bo izid, ker stranke že prej preverimo, pa tudi zato ker večinoma 

poslujemo z znanimi strankami.  

D: Preverjamo premoženje, blokade računa, bonitete. Od tega je zelo odvisno ali bomo prišli 

do poplačila. Kakšne informacije dobimo tudi od drugih, ki z dolžniki poslujejo, te 

informacije so zelo dobrodošle.  

E: Pri stalnih strankah okvirno že vemo kakšen bo izid, problem je včasih pri strankah s 

katerimi poslujemo občasno. S kontaktom s stranko se lahko že marsikaj razjasni. Izid 

predvidimo tudi s preveritvijo bonitetne ocene ali blokad računa.  

F: Pred začetkom sodelovanja z novim kupcem se pozanimamo kakšen plačnik je, še posebej 

če je kupec večji. Pri stalnih strankah pa približno vemo kdaj in na kakšen način bo prišlo do 

plačila. Poslužujemo se tudi obveznega pobota. Pri nas glede tega nimamo problema ampak 

prijavimo vse, ne samo tisto, kar je mogoče »zakon malo narobe citiral«. Po zakonu moraš 

prijaviti zadnji račun. Mislim, da bi moral biti takšen način, da se prijavi vse, ne pa način ko 

račun enkrat prijaviš, pa ga naslednjič ne rabiš več. Potem je to najbrž zgrešeno, ker če se 

trenutni mesec ne pobota, ne dobiš denarja. Naš predlog je bil takšen, vendar pa je bilo to na 

ministrstvu narobe razumljeno, saj so sprejeli zakon, da se prijavi račun samo za zadnji 

mesec. Mi torej prijavljamo vse tako obvezne, nezapadle, kot stare terjatve. Zaradi tega pa 

imamo tudi uspešno poravnavo do naših upnikov. Torej prijavljamo včasih tudi nezapadle 

terjatve, tako da nimamo težav z dobavitelji. Potem imamo lahko pogajalsko izhodišče pri 

cenah, kar vpliva na končni rezultat.  

 

 

 

Na kakšen način obravnavate dolžnika, za katerega ugotovite, da se izmika plačilu?  

A: Redno ga spremljajo komercialisti, kateri imajo vpogled v njegove zapadle obveznosti, 

imajo tudi določen limit dostave novega blaga in s tem prepoved izdaje novega blaga, nato 

sledijo dodatni ukrepi za zagotovitev plačila. Komercialist ima razdeljene dolžnike prav po 

regijah, ima tudi določeno število strank za katere mora skrbeti. To so stalni odjemalci, katere 

komercialist že pozna, ve kakšno je njihovo poslovanje in jih še dodatno spremlja. Prav tako 

pa je potrebno tudi tiste resne firme s katerimi poslujemo že dalj časa stalno kontrolirati, saj 



 

tudi take lahko zaidejo v težave. Na tak način zadeve spremljamo in lahko začnemo takoj 

ukrepati, če to zaznamo.  

B: V takih primerih mu tudi zagrozim, predvsem z blokado dobave blaga. Mogoče to ni 

najbolj poslovno, je pa najbolj uspešno. Ne moremo tolerirati predolgih zamud pri plačilih, saj 

imajo že tako dolge valutne roke, pa še zamujajo šestdeset dni in še ne vedo kdaj bodo 

poravnali dolg. V takih primerih smo se lotili blokiranja dobav.  

C: Najprej ga pokličemo, opomnimo s pisnim opominom, potem pa gremo v izvršbo. Vendar 

pa so te izvršbe uspešne in neuspešne. Problem je, ker ne moremo odpisati terjatev, če 

nimamo sklepa sodišča, da je bila izvršba neuspešna. Pri tem pa nastanejo stroški, ki jih 

moramo sami kriti. Vendar, če hočemo terjatev odpisati nam drugega ne preostane. Imamo 

tudi nekaj takih dolžnikov, ki se izmikajo plačilu, zato damo zadevo v izvršbo in šele takrat 

stranka poravna. Čez nekaj časa se tak dolžnik zopet pojavi in zopet damo v izvršbo. To so 

eni in isti, ki na drugačen način sploh ne plačajo. Taki dolžniki pa tudi niso ključnega pomena 

za nas, zato z njimi še vedno poslujemo. 

D: V tem primeru so zadeve strožje. Takoj sledi opomin pred izvršbo. Stranke se pokliče, 

mogoče se jim da še eno možnost, da poravnajo dolg ali pa predlagamo kakšno kompenzacijo, 

če najdemo mi »verigo« zanjo. Je pa pri tem prisoten fizični obisk stranke, da dobimo 

štampiljko, da je zadeva res potrjena in ne gre za rizični posel. Dolžnika pa tudi ves čas 

spremljamo in preverjamo. Preden ga pokličemo se na to pripravimo, v bistvu izdelamo kar 

scenarij pogovora. Vse si zapisujemo in vodimo kronološko evidenco pogovorov. 

E: Dolžnik, ki je dolžan večjemu številu poslovnih partnerjev ali dokončno ni insolventen, 

ima vedno nekaj denarja, nekaj prilivov, običajno pa ima večje obveznosti. In tam je zelo 

pomembno, da smo čim bolj, po domače povedano »tečni«, da smo mi tisti, ki nas prej 

poravna. Ta izmikanja nastopijo tudi pri kupcih, ki niso insolventni. Vendar če do izmikanj 

pride, mi po devetdesetih dneh ali pa tudi prej, damo zadevo v postopek sodne izterjave, tudi 

na tak način se lahko hitreje pride do plačila. Ker pri tistemu, ki ima še nekaj denarja in ki 

nima nekih pravnih osnov, da bi plačilo zavlekel, damo zadevo zelo enostavno naprej. Pri 

nekaterih vemo da drugim plačujejo, zato damo takoj zadevo v izterjavo in potem dobimo 

plačilo. 

F: K sreči nimamo dosti takih primerov. Je pa take stranke zelo težko dobiti, tudi po telefonu, 

saj so v glavnem nedosegljivi. Če pa jih že dobimo, pa vse obljubijo, da bodo plačali ali pa da 

se dobimo in se dogovorimo o plačilu, potem jih pa ni. V takih primerih nam ne preostane 

drugega kot izvršba. 

 



 

Na kakšen način se pozanimate o plačilni sposobnosti dolžnika? Česa se pri tem poslužujete? 

A: Poleg rednih dnevnih novic preverjamo bonitete kupcev tako na spletni strani Bonitete.si, 

na Ajpesu pa preverimo morebitno insolventnost. Preverjamo tudi kratkoročne plačilne 

sposobnosti kupca, kakšen je njegov tržni položaj, kdo vodi podjetje, s kom so vodilno 

povezani.  

B: Predvsem preverjamo bonitete kupcev. Kaj dosti informacij pa nimamo na voljo. Ko so že 

blokirani računi je že skoraj prepozno. 

C: Veliko se pozanimam na spletu, pa tudi preko Obrtnika dobim kakšno uporabno 

informacijo.  

D: Preverjamo podjetja recimo preko časopisa Finance in sprotno spremljamo, tako da že 

vnaprej vemo ali je podjetje zašlo v težave. Pazljivi smo pri podjetjih, za katera se govori, da 

bodo šla v stečaj in če naši podizvajalci sodelujejo s takimi podjetji, smo pri nadaljnjem 

sklepanju takih poslov zelo previdni. Dostikrat se izogibamo poslovanju s tako firmo. Druga 

stvar pa je ta, da če dalj časa delaš z neko firmo, že veš približno kako posluje, jo pa moraš 

vseeno spremljati in se malo pozanimati pri drugih, ki z njo delajo. To pride v poštev 

predvsem pri večjih poslih. Se pa posvetujemo tudi med samo, z direktorjem ali pa z delavci 

iz terena, ki prinesejo kakšne informacije. Glede bonitet se poslužujemo tudi računovodskega 

servisa, če ima še kakšno nadgradnjo bonitet. V bistvu si poskušamo poiskati čim več 

raznovrstnih informacij sami. 

E: Mi stavimo na bonitetne ocene oziroma limite za posamezne stranke. Limite postavlja 

računovodkinja oziroma vodja kontrole ali pa jaz, lahko pa skupaj in določimo pod kakšnimi 

pogoji lahko sodelujemo z novim kupcem. S starim kupcem pa imamo že utečeno pot. 

F: Praviloma začnemo poslovati z vsakim, nismo še imeli toliko slabih izkušenj, da ne bi 

postopali na tak način. V glavnem gredo stvari v začetku gladko, potem se pa dostikrat 

kasneje ustavi. Ko stranka prvič pride, je težko spraševati za kakšno garancijo ali zavarovanje. 

Že na banki je težko dobiti bančno garancijo, pa tudi prvič, ko pride stranka, je to težko 

zahtevati. Takšna je pač naša miselnost, v tujini imajo to področje drugače urejeno. Tako da 

rajši preverimo bonitete preko Ibona. 

 

Kako pogosto se soočate s težavnimi strankami? Kako se to odraža pri vašem delu? 

A: Problem je, ker stalne in velike gospodarske družbe, ki so bile redni plačniki in jih več 

toliko ne preverjaš, nenadoma zaidejo v težave in še preden se zaveš resnosti situacije, je 

podjetje že insolventno. Poslužujemo se tudi obiskov strank, predvsem v težjih primerih, pri 



 

problematičnih strankah. Takih obiskov se udeleži tudi vodja komerciale, lahko pa tudi 

direktor. 

B: Težavne stranke se tudi pojavljajo, vendar skušamo biti čim bolj razumevajoči in prijazni. 

Postavimo se na stališče stranke in če se le da se izogibamo konfliktom. Včasih se zgodi, da 

kakšna stranka dolga noče poravnati, vendar je več takih, ki pa ga ne morejo poravnati.  

C: Težavne stranke, predvsem fizične osebe se občasno pojavijo pri servisiranju ali 

avtopralnici. Nekatere so zelo nesramne, komplicirajo tudi glede plačila. V avtopralnici tudi 

nekatere firme ne plačujejo. Potrebno je ostati miren in se ne spuščati v prepire. 

D: Kakšnih zelo težavnih strank nimamo. Občasno, se sicer pojavi kakšna, vendar s 

primernim pogovorom nekako rešimo zadevo. Mogoče se enkrat na leto najde kakšen 

posameznik, ki je aroganten in ima kulturo odnosa do nas na malo nizkem nivoju. Nekateri 

znajo biti malo žaljivi, vendar nekako se zadeve rešijo s pogovorom, strpnostjo in nekako 

pridemo do poplačila. Če smo deležni kakšnih žaljivih komentarjev, take pogovore najrajši 

ignoriramo. Za delo s strankami moraš imeti tudi nekaj znanja iz psihologije.  

E: Za enkrat nimamo takih primerov, ker zadeve rešujemo sproti.  

F: Skušamo najti kompromis. Ne zapletamo se v konflikte ampak rešujemo zadevo po 

najugodnejši poti, se prilagajamo strankam, ker je to zaradi narave dela v našem podjetju 

nujno. Kakšnih posebno težavnih strank pa niti nimamo. 

 

TEMA 4: SISTEM OBRAVNAVE DOLŽNIKOV 

Kakšne so pri vas usmeritve oziroma sistemi glede obravnave dolžnikov? Kakšno 

metodologijo oziroma postopke uporabljate v zvezi z obravnavo dolžnikov? 

A: Metode rednih tedenskih sestankov s komercialisti, ki so hkrati zadolženi za posamezne 

stranke, na katerih pa se preverja zapadlost terjatev in ostala problematika. Na tedenskih 

sestankih vse terjatve primerjamo s prejšnjim tednom. Evidenco vodimo po dnevih, do 

petnajst dni, do trideset dni, do šestdeset dni in po kupcih in potem plačila redno spremljamo.  

Če pride do izvršbe, vse vodimo sami elektronsko. V kolikor izvršba ni uspešna, podamo 

poizvedbo še na drugo imetje dolžnika in nadaljujemo s postopkom. Vendar je izid teh 

postopkov že bolj vprašljiv. Imamo tudi primere, ko stranka noče poravnati dolga, čeprav ima 

sredstva na računih. V takih primerih potem vložimo predlog za izvršbo na njegova sredstva 

in na ta način prejmemo tudi plačilo. Če je nekdo slabši plačnik, še ni rečeno, da bomo z njimi 

prekinili poslovanje, smo pa bolj previdni in se skušamo bolj zavarovati, mu pa ponudimo 

tudi možnost plačila po obrokih. Poslužujemo pa se tudi limita pri odprtih postavkah, ker če 

gre poslovni partner čez mejo, tudi ne more dobiti nove robe. Naročila pa komercialist tudi ne 



 

sme prevzeti, če presega njegov limit. Tudi v našem računalniškem sistemu imamo v takih 

primerih vzpostavljeno blokado in mu tudi sistem ne dovoli, da izdela novo naročilo. 

B: Da bi imeli točno določen sistem obravnave dolžnikov, tega nimamo. Imamo pa nek 

protokol glede obravnave dolžnikov predvsem glede vsakodnevnega spremljanja dolžnikov. 

Dejstvo je, da stranke vsakodnevno spremljamo preko zapadlih postavk iz knjigovodskih 

evidenc, ki so ažurne. Dobivamo informacije od komercialistov, ki se ukvarjajo s fizičnim 

spremljanjem teh strank. Tudi oni sodelujejo v tem postopku, stranke opominjajo in skušajo 

pridobiti informacije zakaj je prišlo do neplačila. Redno obiskujejo stranke in imajo stik tudi z 

drugimi zaposlenimi v tisti firmi, na primer s plačilnim prometom računovodjo, direktorjem, 

nabavnimi referenti. Vsakršna informacija iz kakršnega koli okolja je dobrodošla. Potem se te 

informacije uskladijo in ustvarimo si neko sliko splošnega stanja o firmi s katero poslujemo.  

C: Dvakrat mesečno opravimo pregled dolžnikov in plačil. Potem imamo sestanke, kjer se 

poroča direktorju koliko je kdo dolžan. Direktor nato odloča, kaj gre naprej v izvršbo. On je 

tudi zadnji, ki odloča kaj gre naprej in kaj ne. Opravlja tudi pogovore s strankami in sklepa 

morebitne kompromise. Moram pa vam povedati, da je veliko neizterljivega, stranke veliko 

obljubljajo, vendar obljubljenega ne izpolnijo. To je problem,zato rajši sprejmemo tisto kar 

ponujajo, čeprav je nekaj manj. V Sloveniji imamo malo kupcev avtomobilske industrije, saj 

so drugi časi. Drugače pa imamo izvoz. Velikokrat damo tudi rabat, na primer za češke in 

nemške kupce, drugega nam ne preostane. To dobimo potem vse plačano. 

D: Salne stranke, pri katerih imamo dolgoletne pogodbe sigurno drugače obravnavamo. V 

bistvu jih pokličemo na prijazen način, arogantni nismo do nikogar, saj se zavedamo, da je 

uspeh tudi v pravilni in korektni komunikaciji. Če ugotovimo, da ni druge možnosti potem 

gremo v e-izvršbo, s tem da stranko opozorimo, ji povemo, da nam drugega ne preostane. V 

bistvu čakamo do zadnjega, saj ne želimo s kupcem priti v slab odnos. To pomeni, da ne bo 

tak kupec več hotel z nami sodelovati. Zato smo pri vlaganju teh predlogov zelo previdni in je 

to le skrajna možnost. To je v bistvu »last minute varianta«, da boš dobil denar, njim pa se boš 

zameril. Kakšnih internih navodil za obravnavo dolžnikov nimamo, vse delamo sproti, 

različno od primera do primera.  

E: Imamo interna navodila, ki so sicer zelo enostavna. Imamo prvi opomin, drugi opomin, 

tretji opomin pa je pred izvršbo. Postopek, ki traja od prvega opomina do tretjega opomina je 

maksimalno devetdeset dni po zapadlosti valute. Sam postopek pa preverja komercialist. 

Izvršbe pa vlagamo sami preko sodišča elektronsko, imamo svoje računovodstvo, ki to dela. 

Če pa gre za pravdni postopek pa imamo tudi pogodbeno razmerje z odvetnikom, kateremu 

predamo zadevo in nam potem on pripravi vse kar je treba. Preden so kakšne odločitve 



 

sprejete, pa je včasih težko, vendar ne toliko pri kupcih enkratnega značaja ampak pri stalnih. 

Mi imamo v strukturi prodaje večino stalnih kupcev in nekaj tistih z določenim projektom, ko 

je posel narejen in z njimi zaključimo. Težje je delati s tistimi, ki so stalni kupci doma. Če 

delamo s tujino, jih je lahko prepričati, da dajo stoodstotno zavarovanje, saj se ne poznamo. 

Zato imamo v tujini vse pokrito. V Sloveniji pa ni čisto tako. Tukaj imamo recimo veliko 

firmo s katero delamo velik delež svojega prometa. To nam predstavlja problem, saj nimamo 

zavarovanja oni pa konstantno zamujajo s plačili. Če bi imeli zavarovanje, bi morali prenehati 

sodelovati z njimi, vendar bi bilo to zelo enostransko. Potem bi bilo treba zmanjšati delež 

zaposlenih ali pa se ne bi tako razvijali kot se. V tem primeru jih zdaj trenutno dnevno 

spremljam in sicer po blokadah, po tožbah, v vsem kar se z njimi dogaja. Zmanjšali so že 

nekaj svojega kapitala in vem da so zadolženi. To podjetje pa ima velik tržni potencial na 

trgu, da se jim stvar lahko dokaj normalno izide. Koliko je zadolženo je težko reči ali je 

preveč ali ne in ni strokovnjaka, ki bi to rekel. Vendar denar za enkrat še prihaja, toda z 

zamikom. Poraja pa se vprašanje, kaj storiti če se zadeva poslabša. Na tak način recimo 

prihaja pri obravnavi naših strateških poslovnih partnerjev do poslovnih odločitev, ki so 

ključnega pomena za našo družbo. Tako, da v nekaterih primerih ni nekega jasnega pravila, 

potrebno je pretehtati celotno situacijo in se odločiti. 

F: Stranke kličemo, jih opominjamo, za sodno izvršbo pa se le redko odločimo. Zato nimamo 

kakšnega posebnega sistema. Mislim, da je vsaka stranka poglavje zase, zato tudi vsako 

stranko, če ne plača po opominu, obravnavamo posebej. Težave s plačili imamo z večjimi pa 

tudi z manjšimi pravnimi osebami. Naš največji kupec ima težave, zato se pri njih 

poslužujemo stoodstotne kompenzacije. Ker od njih ne dobimo niti evra plačila, problem 

rešujemo na način, da si moramo plačilo zagotoviti s prodajo terjatev. Pri tem pa moramo 

plačati določen odstotek, da sploh dobimo gotovino. Potem je tu še nekaj drugih podjetij, ki 

tudi zamujajo s plačilom, ker na primer tudi sami čakajo na pobot ali kakšen drug priliv. Za 

zdaj plačila nekako zagotovimo tudi tako da se zavarujemo.  

Ko pride tako daleč, da vidimo, da očitno ne bo plačila, začnemo z izvršbo. Izvršb pri nas ne 

vlagamo sami ampak to prepustimo odvetniku. Sicer poznamo zadevo in vemo da se vlaga 

elektronsko, vendar se nismo še lotili tega načina vlaganja predlogov. Zadnje čase niti 

nimamo toliko takih primerov. S tistimi, ki jih imamo v izvršbah pa smo nehali delati, saj 

nismo uspeli izterjati denarja niti z izvršbo. 

 

Kakšne so vaše potrebe po natančno definiranih postopkih pri obravnavi dolžnikov? 



 

A: Potrebe so stalne in nujne. Uspeh vidimo v tem, da smo pri svojih nalogah striktni in takoj 

ukrepamo. Tudi če smo na dopustu, se med sabo nadomeščamo, tako da nobena zadeva ne 

ostane dalj časa odprta. Ves čas spremljamo in imamo vse informacije v zvezi s plačili. V 

začetku se je pojavljala dilema, kdo naj bi spremljal plačila ali komercialist ali računovodja. 

Vendar je prav komercialist tista oseba, ki je v stalnem osebnem kontaktu s stranko, je 

usposobljen za komuniciranje, stranko pozna in ve kako in na kakšen način uspešno 

komunicirati. Bolj so oni uspešni, kot nekdo čisto tretji. Ta način imamo uveden predvsem 

tudi iz razloga, ker gre pri nas za stalne odjemalce. Je pa res, da moramo naše stranke 

neprestano preverjati. V kolikor se pojavijo zamude s plačili nad šestdeset dni, bo zelo težko 

kdorkoli od nas še kaj dobil.  

B: V tako majhnih podjetjih kot smo mi, se mi zdi, da skoraj ni potrebno, da bi imeli natančno 

določene postopke glede obravnave dolžnikov. V nekaterih večjih podjetjih, kjer imajo 

morebiti službo za izterjavo mislim, da bi bile take potrebe večje. 

C: Nimamo potrebe po natančno opredeljenih postopkih, ker nimamo tako velikega števila 

strank. Vsak primer obravnavamo posebej. Delamo v nekih okvirih, stranke kličemo ali 

opominjamo, damo zadeve v izvršbo, v določenih primerih pa se pogovarjamo tudi 

individualno. Smo med seboj zelo povezani. Smo 40-članski kolektiv, ki tesno sodelujemo in 

delamo v dobro družbe in naših poslovnih partnerjev. 

D: Kakšne potrebe po natančno definiranih postopkih ne vidimo, saj vse rešujemo sproti, od 

primera do primera. V bistvu nas je malo, ki se s tem ukvarjamo, delam v bistvu jaz in po 

potrebi povem oziroma naučim še druge. To pride predvsem v poštev med dopusti. Drugače 

pa smo dogovorjeni, da me pokličejo, če se pojavi kakšna dilema. 

E: Lahko rečem, da imamo postopke natančno določene in od njih ne odstopamo. Striktno se 

držimo pravil, saj le na tak način pridemo do plačila. Preden gre zadeva v izvršitev, pošiljamo 

pisne opomine, lahko obravnavamo različne kompenzacije, kar je odvisno od dogovora s 

stranko. 

F: Vsak primer je specifičen, zato vsak primer obravnavamo posebej. Nimamo natančno 

definiranih postopkov ampak dolžnike obravnavamo v določenem okviru, v katerem so 

možna odstopanja in dogovori, kot na primer kompeznacije ali odkup terjatev. Če bi 

obravnavali vse na isti način, ne bi mogli doseči določenih dogovorov s strankami.  

 

Kakšne imate možnosti glede podaje predlogov za spremembe, izboljšave v vaši družbi?  



 

A: Vse spremembe, ki vodijo k dvigu kakovosti izdelkov in pogojev za delo s strani 

zaposlenih so dobrodošle in posledično vodijo k zadovoljstvu vseh in izboljšujejo proizvodni 

in poslovni proces.  

B: Mi smo odprti za vse predloge in se med seboj posvetujemo. Če kdo predlaga kaj kar bi 

bilo koristno za nas, to tudi upoštevamo. 

C: Vsak predlog je dobrodošel. Smo odprti za spremembe, katerekoli in kadarkoli. Iščemo pa 

tudi informacije preko koga, ki pozna poslovnega partnerja.  

D: Če se pojavi kakšen predlog za spremembo utečenih postopkov se pri tem posvetujem z 

direktorjem. To je predvsem v primeru, ko se odločamo kako naj bi posamezno stranko 

obravnavali. Direktor to potrdi ali pa mi o stranki poda kakšno informacijo s terena, kako naj 

se jo obravnava, tako da ves čas sodelujeva. Jaz vidim zadevo preko dokumentacije in 

pogovorov s strankami. Izvršbo delam na podlagi izdanih računov in prejetih plačil, direktor 

pa mi poda informacije še s terena. O vsaki zadevi se dogovarjava sproti, ko se pojavi potreba. 

E: Zadeve dnevno urejamo in sodelujemo med sabo. Za vse predloge smo odprti.  

F: Vsak predlog, katerega namen so določene izboljšave, je dobrodošel. Smo odprti za uvedbo 

izboljšav in novosti.  

 

Kako spremljate procese izterjave? 

A: Procese izterjave spremljamo redno v primerjavi s stanjem preteklega tedna in kjer je 

točno razvidno stanje novih, nezapadlih faktur in morebitnih premikov že zapadlih faktur po 

saldu. Stanje se spremlja v relaciji komercialist, knjigovodja, vodstvo podjetja. 

Najpomembnejša je torej ažurna evidenca, tako pri telefonskih pogovorih, kot tudi pri drugih 

postopkih. Zelo pomembno je, da vodiš evidenco kdaj si koga klical, kakšen je bil dogovor, 

da naslednjič veš kaj in kako si se že dogovoril.  

B: Procese izterjave spremljamo redno in ažurno. To mora biti ažurno predvsem zaradi 

blokiranih dobav. Ko na primer dolžnik dolg poravna, moram prodajni službi takoj sporočiti, 

da je dobava sproščena. Vse terjatve imamo nezavarovane, saj če bi predlagali zavarovanje, bi 

verjetno kupca izgubili.  

C: Zadeve spremljamo, da vemo ali bomo dobili denar ali ne. Ne vodimo pa kakšnih dodatnih 

evidenc glede tega. Na vsake štirinajst dni spremljamo stranke. Imamo tudi ISO certifikat, da 

o tem delamo poročila. 

D: Izterjavo spremljamo redno, imamo shranjene dopise, vse ker strankam pošiljamo. 

Približno dvakrat letno pregledamo vse zadeve, sicer pa izterjavo izvajamo in spremljamo 

sproti. 



 

E: Zadeve spremljamo dnevno in smo ves čas aktivni.  

F: Procese sodne izterjave spremljamo, o tem nas seznanja in obvešča odvetnik. Obvesti nas 

ali gre za izvršbo na sredstva ali na premično in nepremično premoženje in v kakšni fazi je 

izvršba. Vendar je to skrajna možnost. Najprej seveda sami preverjamo in poskusimo dobiti 

stranko, se z njo pogovoriti o kakšnih drugih možnostih. Če možnosti za poplačilo ni, sedaj že 

po zakonu vidimo, da je zadeva brezupna. Če hočemo terjatev odpisati jo je potrebno še 

določen čas voditi, da imamo še s tem stroške, čeprav vemo, da iz tega ne bo nič. Mi kot 

upnik nimamo veliko možnosti, stroške pa imamo vseeno. Imamo torej dodatne stroške tako 

izvršitelja kot stroške sodišča, čeprav tako izvršitelj kot sodišče nista naredila nič. Res je, da 

je to včasih nemogoče, vendar ne skoraj vedno. Mislim, da izvršitelji in sodišča svoje vloge 

ne opravljajo tako kot bi morali. Mislim tudi, da bi bilo v takih primerih glede zakonodaje 

potrebno kaj storiti. Dodatni stroški pa se pojavljajo tudi v primeru, ko gre firma v stečaj in ko 

nima več nobenega premoženja. Mi imamo terjatev in če je ne bomo prijavili v stečajnem 

postopku, nimamo pravice do odpisa. To pa zopet predstavlja strošek, za katerega lahko 

rečemo, da je »stran vržen denar«, saj v takih primerih dvakrat izgubimo. To je stvar države in 

slabega zakona, zato smo nemočni. 

 

Kako sodelujete z zunanjimi agencijami v zvezi z izterjavo?  

A: Informirani smo z delovanjem zunanjih agencij, ki se ukvarjajo izključno z izterjavo, 

vendar tega načina ne uporabljamo, ker sami vodimo proces.  

B: Zunanjih agencij za izterjavo se poslužujemo, ko gre za izterjavo dolžnikov v tujini, vendar 

takih primerov ni tako veliko.  

C: Zelo malo, rajši izterjamo zadeve sami, kolikor lahko. 

D: Z zunanjimi agencijami ne sodelujemo, razen v primerih, ko gre za odkupe terjatev, to so 

finančne institucije s katerimi pa po potrebi sodelujemo. 

E: Zunanjih agencij se ne poslužujemo, razen za tujino. Imamo družbo, ki deluje kot 

faktoring, kjer mi vse naše fakture na nek način prodamo tistim, ki nimajo zavarovanja. Mi 

imamo v tujini velik del posla. Približno polovica je tistih, ki imajo bančne garancije, ki so 

dolgoročne. To je v bistvu njihov limit v okviru katerega oni lahko odprto delajo. Medtem pa 

tisti, ki pa tega nimajo, ki imajo nek valutni rok in ki nimajo zavarovanih terjatev oziroma 

obveznosti, jih pa mi prodamo preko faktoringa z določenim odstotkom provizije in je potem 

praktično on dolžnik temu faktoringu, mi pa dobimo 100 % plačilo.  

F: Z njimi ne sodelujemo več, zadeve peljemo preko odvetnikov. Smo se posluževali tudi 

zunanje agencije, ki se ukvarja z izterjavo, vendar če pride zadeva tako daleč, da je težko 



 

izterljiva oziroma neizterljiva se raje umaknemo, saj imamo samo stroške. Na primer za 

terjatve, ki so na prvi pogled problematične, poskušamo ugotoviti ali je zadevo možno na 

kakšen način kompenzirati. Če je možno, za nas zadeva ni več problematična. Tudi če imamo 

posel z nelikvidno firmo in če je dobra volja na drugi strani, se skoraj vedno najde rešitev. 

Največji problem je v tem, da nekdo ni pripravljen poravnati in da je tudi agencija nemočna. 

V takih primerih se raje umaknemo. Z agencijami pa tudi nimamo vedno dobrih izkušenj, 

predvsem v primerih, ko mi za neko terjatev, ki je pri nas ne vidimo sto odstotno rešljivo, 

oddamo agenciji za izterjati za recimo sedemdeset odstotkov, je te agencije ne vzamejo. One 

vzamejo terjatev, ki zapade v plačilo recimo naslednji mesec, to je trideset dni. Mi lahko 

počakamo trideset dni, problem je, ker bi lahko mogoče prišlo prej do plačila, po tridesetih 

dneh pa je možno, da bo s tistim denarjem, ki smo ga mi pričakovali, poplačan nekdo drug. 

Tu zato nimamo dobrih izkušenj z agencijo. 

 

Na kakšen način se poslužujete sodnih postopkov? 

A: Sodne postopke izvajamo sami preko COVL. V nekaterih primerih dobimo denar zelo 

hitro, v roku enega meseca, v nekaterih primerih pa kasneje ali pa sploh ne. Za nekaj zadev pa 

smo vključili odvetnika. Glede vlaganja predlogov zoper sporne stranke se posvetujemo na 

rednih tedenskih sestankih. To pa je skrajno sredstvo, ki se ga poslužujemo in sicer zgolj v 

primerih, če res ne moremo drugače. Je pa to povezano z visokimi s stroški, še posebej če 

vlagamo na primer izvršbo na nepremičnino. Predvsem so v teh primerih zelo visoki stroški 

raznih izvršiteljev, pa še dobiti jih je težko. Tako da tega načina, če se le da, ne uporabljamo 

več. 

B: Sodnih postopkov smo imeli zelo malo, kar pa jih imamo, jih izvajamo sami preko COVL. 

Ta način je pri nas res zadnja varianta, saj skušamo prej storiti vse, da do tega ne pride.  

C: Sami vlagamo predloge na transakcijski račun in potem spremljamo. Zadevo ocenimo ali 

je tudi to sploh smiselno. Če izterjava na transakcijski račun ni uspešna, ne vlagamo zadev 

naprej na premično ali nepremično premoženje, zato tudi niti ne ugotavljamo premoženja 

stranke. V Sloveniji smo že imeli izvršbo, ki je pripeljala do rubeža, ko pa je šel direktor na 

dražbo, da se prijavi kot kupec, stroja ni bilo več. Dobri advokati znajo to lepo izpeljati, mi pa 

odnehamo, ker je škoda energije pa tudi ne izplača se nam vedno. Pri majhnih zneskih se to 

sploh ne izplača, pri velikih pa bi šli verjetno tudi v to, čeprav zelo neradi. 

D: Predloge za izterjavo pripravljamo sami preko e-izvršbe. Tega sicer nimamo veliko, 

približno pet primerov letno. Vendar če ni druge možnosti, poskusimo še s to skrajno 



 

varianto. Če pa je potrebno podati kakšne odgovore na ugovore glede izvršbe ali pa če pride 

do kakšnega zapletenega primera, pa nam to naredi odvetnik.  

E: Sodne postopke vlagamo sami elektronsko, pravdne postopke pa predamo odvetniku. Vse 

kar se dogaja vmes, potem spremljamo in smo z zadevami na tekočem. 

F: Najprej poskusimo izterjati telefonsko, nato z opomini. Če ni pravega odziva, potem 

izdamo pisni opomin pred tožbo, preden zadevo predamo odvetniku. Seveda pa se 

poslužujemo tudi obiska pri stranki, predvsem v primerih, ko je stranka problematična. Glede 

takega postopanja se posvetujemo med sabo. Ker imamo različne stranke, je pri nekaterih bolj 

uspešno, če jih obiščemo in se pogovorimo glede plačila. Računovodski servis nam pripravi 

podatke stanja, potem pa sami skušamo zaključiti z nekom, ki obljubi, da bo dolg poravnal. 

Če do plačila ne pride, potem pošljemo »papirnat« opomin,  kasneje pa tudi opomin pred 

izvršbo in če še ni efekta, predamo zadevo zunanjemu izvajalcu, odvetniku. 

 

TEMA 5: SOOČANJE Z NOVOSTMI PRI DELU 

Kako se soočate z novostmi v zvezi z izterjavo?  

A: Spremljamo novosti, v kratkem smo naložili novo verzijo portala e-Sodstvo, ki je 

dopolnjena in spremenjena. Smo pa za naše sporne kupce, ki jih imamo v tožbah pridobili tudi 

podatke o dolžnikovem premoženju in sicer o lastništvu motornih vozil, o zaposlitvi dolžnika,  

o dolžnikovih vrednostnih papirjih, o nepremičninah. Nato smo podali spremembo na 

predlagana sredstva izvršbe, v kolikor nismo prejeli nič poplačil s strani transakcijskih 

računov. Z novostmi se seznanjamo tudi na seminarjih, ki jih organizira Obrtna zbornica.  

B: Ves čas se med sabo informiramo in sodelujemo v vseh pomembnih zadevah.  

C: Preko Obrtnika pa tudi na spletu se najde marsikaj uporabnega. Ogromno informacij pa je 

tudi v medijih. 

D: V bistvu spremljamo novosti sami preko računalniških povezav z računovodstvom, ki ga 

podpira računalniški program. Preko tega se lahko seznanimo tudi z vso zakonodajo. 

Istočasno pa nas z vsemi novostmi, ki so pomembne za nas, sproti seznanja tudi 

računovodkinja. Tako da mislim, da imamo to dobro urejeno.  

E: Novosti na davčnem področju, plačilnem prometu, bilančnem in ostalih zadevah, vse to pri 

nas spremljajo v računovodstvu. Oni so vsako leto na nekaj izobraževanjih, ki jih izbiramo 

skupaj in ki se nam zdijo smiselna, tako da lahko to zakonodajo strokovno izvajamo. Novosti 

ponujajo razne agencije, smo pa tudi včlanjeni v Zvezo računovodstev, pa v Gospodarski 

zbornici in preko vseh teh združenj smo obveščeni in nas tudi povabijo na izobraževanja in 

seminarje. Pa tudi med sabo izmenjamo kakšne izkušnje.  



 

F: S strani obrtne zbornice smo seznanjeni z vsemi novostmi, tako da smo takoj pripravljeni 

na ukrepanje, če je potrebno.  

 

Kaj vam novosti predstavljajo? Kako jih sprejemate? 

A: Novosti sprejemamo kot stalnico v našem poslu, vendar na žalost tudi novosti niso dovolj 

učinkovite, da bi se pri spornih terjatvah kaj iztržilo.  

B: Spremljamo novosti dnevno in se med sabo informiramo, če je kakšna novost.  

C: Novosti je čedalje več in redno jih je potrebno spremljati in se pripraviti nanje. Včasih sem 

imela naročene Uradni liste. Sedaj pa se dobi marsikaj na spletu in v Obrtniku. 

D: Novosti sprejemamo sproti in jih upoštevamo. Z novostmi nas seznanja računovodstvo, ali 

pa so pozanimamo o njih sami.  

E: Spremljanje novosti je nujno, tako novosti glede zakonodaje, predpisov, kot spremljanje in 

iskanje različnih informacij, ki bi nam koristile. Spremljam recimo novice na Valu 202, če je 

kaj uporabnega si zapišem, berem Finance, obstaja spletna stran in ko imaš čas, najdeš nekaj 

novega, uporabnega. Če hoče podjetje dobro delati, potem se bo našla rešitev, ki pa jo je 

treba, pravno formalno izpeljati in izpolniti vse norme, da ne pride do izvršbe.  

F: Če so povezane z našim delom, jih vsekakor upoštevamo. Novosti nam ne predstavljajo 

problema, saj obstaja veliko virov preko katerih lahko izvemo vse kar nas zanima ali pride za 

nas v poštev. 

 

Kako spremljate spremembe zakonodaje?  

A: Preko medijev, portala Računovodja.com, Davkoplačevalci itd. Spremembe v bistvu 

spremljamo vsi preko spleta in vsakdanjih novic.  

B: Razne spremembe spremljamo ves čas in se med sabo posvetujemo.  

C: Vedno spremljam zakonodajo, vendar je to zakomplicirano, saj velja nekaj za nazaj, nekaj 

za naprej. Zakon ni vedno jasen in kar naprej se nekaj spreminja. Moraš biti kar dosleden in 

redno spremljati zadeve, da kaj ne spregledaš. Potrebno je imeti veliko znanja, včasih pa se je 

potrebno še s kom posvetovati. Je veliko virov informacij glede zakonodaje, recimo preko 

spleta, medijev, vendar pa se moraš tudi sam pozanimati in razjasniti kaj pride za nas prav in 

kaj ne. 

D: Preko medijev, interneta, seznanja pa nas tudi naše računovodstvo. 

E: Spremljanje spremembe zakonodaje oziroma predpisov je nujno.  Obstaja veliko virov, od 

medijev do interneta.  

F: Spremljamo jih tudi preko obrtne zbornice in tudi preko medijev.  



 

 

Kako ravnate pred sprejetjem novih predpisov oz. uvedbo novosti v zvezi z izterjavo?  

A: Preštudiramo novosti in jih začnemo izvajati, o novostih seznanimo tudi naše zaposlene.  

B: Sproti spremljamo novosti in se posvetujemo s sodelavci.  

C: Vse temeljito preštudiramo in se pripravimo na novosti. To storimo že veliko pred 

sprejetjem, da se izognemo kakšnim nepravilnostim.  

D: Predpise temeljito pregledamo in preverimo, kako bo to vplivalo na naše delo. O novostih 

se po potrebi med seboj posvetujemo in če je potrebno tudi ukrepamo. Če se pripravlja kakšen 

nov zakon, ki bo spremenil sistem in izid izvršbe in če bi bilo to neugodno za nas, potem bi 

poskušali vložiti čim več napora, da bi prišli prej do poplačila. 

E: Medsebojno se seznanimo in pripravimo na novosti. 

F: Že prej, preden stopi zadeva v veljavo, preverimo vse novosti in se na njih temeljito 

pripravimo.  

 

Kako se odzivate na novosti, npr. zakonodaje, metodologije, informacijskega sistema…? 

A: Odziv je resen, v kolikor so možnosti obiščemo kakšen seminar, nabavimo pisno gradivo, 

smo tudi naročniki številne strokovne literature. 

B: Z vsemi novostmi se sproti seznanjamo in med sabo kontaktiramo ter se posvetujemo 

glede vseh zadev.  

C: Vse novosti vedno sproti spremljamo in se pripravimo nanje. Novosti nam ne predstavljajo 

kakšnih nevšečnosti ali ovir pri poslovanju, saj so del našega posla. 

D: Novosti spremljamo redno, jih preštudiramo, preučimo in preverimo, kaj to za nas pomeni. 

Vsake take stvari se lotimo resno. 

E: Novosti je veliko, potrebno je resno in odgovorno upoštevati zadeve. Pri tem je potrebno 

zadeve preštudirati, se posvetovati in pravilno uporabiti v praksi. 

F: Z novostmi smo seznanjeni še preden pridejo v veljavo. Vsako novost pregledamo in 

seznanimo ostale zaposlene, po potrebi se posvetujemo med sabo. Ni pa nujno, da je vsaka 

novost dobra. 

 

 

TEMA 6: SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA Z DOLŽNIKI 

Na koga vse se obračate pri reševanju problemskih situacij? 

A: V začetku jih skušamo rešiti sami s telefonskimi pogovori, pismenimi opomini, 

komunikacijo z e pošto.  



 

B: Probleme rešujemo sami, v kolikor je kaj posebnega pa prenesemo na direktorja.  

C: Obračam se na direktorja in sodelavce. Vsi tesno sodelujemo. 

D: Vsak je dobrodošel, ki kaj ve. Pa naj bo to kdorkoli od zaposlenih ali pa tudi zunanji. Pri 

večjih odločitvah glede problematičnih situacij pa se obračamo na direktorja.  

E: V naši firmi je prisotno medsebojne sodelovanje in v problematičnih zadevah se obračajo 

name. Jaz sem vpleten pri enostavnih in zapletenih zadevah. Ko pride do postopka neplačila, 

pa sem tako kot pri reklamacijah, stoodstotno prisoten.  

F: Problemske situacije rešujemo sami, nimamo pravne službe ali česa podobnega.  

 

Kakšno imate podporo pri reševanju zapletenih zadev? 

A: Skupno rešimo problem, po predstavitvi problema s strani komercialista, ki predstavi 

problem. Najprej skuša zadevo reševati vodja komerciale, v težjih primerih jih rešuje vodstvo 

oziroma direktor z osebnim pogovorom. 

B: Zapletene primere rešujemo skupaj ali pa zadevo prenesemo direktorju in potem on reši.  

C: Podpora je vedno. Veliko sodelujemo skupaj in s skupnimi močmi skušamo priti do 

rešitev.  

D: Probleme rešujemo z zaposlenimi in z direktorjem. V naši družbi smo povezani, tako da je 

ni stvari, da je ne bi mogli s skupnimi močmi rešiti.  

E: Zapletene zadeve rešujem sam, včasih se še s kom posvetujem, tudi izven družbe. 

F: Kot direktor zapletene primere rešujem sam, dobrodošle pa so tudi izkušnje kogarkoli, ki je 

vpleten v zadevo. 

 

Kako pristopate k reševanju zapletenih primerov? Na kakšen način? Česa se poslužujete? 

A: Zapletene primere najprej rešujemo skupno, včasih reši problem obisk komercialista, ki 

osebno pozna stranko, z obiskom pri poslovnem partnerju. Predstavijo se zapiski stranki in na 

podlagi teh se udeleženci odločijo za nadaljnje ukrepe. Dana je tudi možnost obročnega 

poplačila. V določenih zadevah se poslužujemo tudi odvetnika. Pred kratkim smo imeli 

zapleten primer, pri čemer je sledila tudi kazenska ovadba zoper stranko. Iz primera smo se 

naučili, da se kazenska ovadba lahko vloži brezplačno neposredno na Policiji. V kolikor bomo 

imeli v bodoče kakšen tak primer, jo bomo vložili sami in se bomo na ta način izognili 

stroškom. V bistvu se sam zase bistveno bolj angažiraš in potrudiš, kot zunanji, saj zadevo 

sam najbolj poznaš. Preko odvetnika imamo nekaj starih zadev, vendar je ravno tako odvetnik 

sam nemočen, ker je dal poizvedbo za premoženje dolžnika, vendar je ugotovil, da dolžnik 

nima ničesar.  



 

B: Najprej skušamo zadeve rešiti sami, če ne gre, pa se posvetujemo s sodelavci, pri težjih 

primerih se obrnemo na direktorja. 

C: Če je zadeva zelo zapletena, potem jo prevzame direktor in se odloči kako bomo postopali, 

včasih gre direktor tudi sam do stranke in se dogovarja glede plačila.  

D: Zapletene primere najprej preučim, se pozanimam glede zadeve, če ne gre drugače, se 

obrnem na druge, ki kaj o zadevi vedo. V primeru, da ne najdem rešitve se zopet obrnem na 

direktorja. Če je dilema, je on še najbolj pristojen, da bo odločil kakšno pot bomo ubrali da 

pridemo do rešitve.  

E: Iščem informacije, preverjam, se dogovarjam. Če je potrebno se obrnem še na koga 

drugega, na primer odvetnika. Stremimo k temu, da imamo razčiščene vse zadeve.  

F: Poskusim jih rešiti sam, če ni možno, potem se obrnem na različne naslove, da dobim prave 

informacije in napotke.  

 

Kaj menite o skupinskem delu? 

A: Skupinsko delo je temeljno pri tem delu.  

B: Skupinsko delo je pri nas zelo pomembno, saj ne rečemo zastonj »v slogi je moč«. Jasno 

je, da več ljudi več ve. Lahko rečem, da pri nas neprestano sodelujemo med sabo.  

C: Vedno je potrebno sodelovati in se posvetovati, zato je pri našem delu skupinsko 

sodelovanje zelo pomembno.  

D: Mislim, da je skupinsko delo bistveno za naše delo, saj več ljudi več ve. Sem mnenja, da 

znanja ne smeš zadržati le zase in da ga je potrebno podati naprej. To pa je tudi ključ do 

uspeha, vsaj v podjetjih kot je naše. Seveda mi skupinsko delo zato pomeni zelo veliko, nujno 

je medsebojno sodelovanje tako v pisarni kot z delavci, ki so na terenu. 

E: Med prodajo, med računovodstvom, med mano, med nabavo, je neprestano prisotno 

medsebojno sodelovanje in timsko delo.  

F: Brez skupinskega dela pri nas ne gre. Preden zadevo odstopimo v izvršbo poskusimo s 

skupnimi močmi preveriti zadeve. Dobimo se z računovodstvom in skupaj preverimo in 

pregledamo stanje in se odločimo kaj bomo storili v nadaljevanju.  

 

 

 

Ali sklepate kompromise s poslovnimi partnerji? Na kakšen način?  

A: Tudi kompromisi se sklepajo na račun poznavanja kupcev in zaupanja. Nekateri stalni 

kupci so si izposlovali daljše plačilne roke. Vendar je danes treba preverjati vsakogar. Kakšna 



 

zavarovanja pri nas ne pridejo v poštev, saj stranke nerade sklepajo taka zavarovanja. Včasih 

predlagamo tudi kakšno garancijo, pa stranke niso navdušene nad našim predlogom.  

B: Poslovnih partnerjev ne obravnavamo na enak način, saj imamo nekaj kupcev, ki imajo 

monopolni položaj in z njimi sklepamo tudi razne kompromise. Zato ne morem reči, da so ti 

kupci v enakem položaju kot ostali. Njihov položaj jim daje to možnost, da lahko do neke 

mere tudi izsiljujejo kot na primer z daljšimi plačilnimi roki, z določenimi popusti, z 

različnimi bonitetami, z različnimi akcijami, ki jih organiziramo in financiramo seveda mi, 

kot prodajalec blaga. Se pravi, da imamo prvorazredne in drugorazredne kupce, ki jih ne 

obravnavamo isto. Če bi mi postavljali pogoje, bi jih poskušali enačiti. Res pa je tudi to, da 

kupec s svojo resnostjo, s svojimi plačilnimi navadami ustvarja pogoje, kako ga tudi mi 

obravnavamo. Če je reden, resen, likviden kupec, si pridobi daljše plačilne roke, mogoče si 

pridobi tudi kakšne akcijske cene. Med kupci so velike razlike, zato imajo eni več privilegijev 

kot drugi.  

C: Kompromise sklepamo, brez tega ne gre. Vsaka stranka je poglavje zase, tako da se 

prilagajamo in sprejemamo tudi predloge strank, seveda če je to tudi za nas sprejemljivo. Za 

zavarovanja se rajši ne odločamo, ker je to povezano z visokimi stroški, pa tudi stranke niso 

najbolj navdušene nad takim načinom. Rajši se odločimo recimo za zamik plačila. Imamo to 

srečo, da je glavnina naših kupcev iz tujine.  

D: Z nekaterimi strankami tudi sklepamo kompromise, to so predvsem stranke s katerimi že 

dalj časa sodelujemo. Takim strankam damo več prostora, odobrimo jim na primer zamik 

plačila. Posebnih zavarovanj ne sklepamo, ker stranke nad tem niso navdušene, zaradi tega pa 

se lahko skrhajo tudi dobri poslovni odnosi. Zavarovanja sploh ne pridejo v poštev, so pa 

tukaj prisotni tudi visoki stroški. Raje naredimo kakšne kompenzacije ali zamike plačil, kar je 

bolj učinkovito, predvsem pri stalnih strankah s katerimi poslujemo že daljše obdobje. 

Nekateri niso neplačniki ampak so v trenutni nelikvidnosti, zato se raje poslužujemo drugih 

manj bolečih načinov kot pa je e-izvršba. 

E: Tudi kompromise sklepamo, včasih je boljše »vrabec v roki kot golob na strehi«. Tisti ki 

kompromisov ne sklepajo morajo imeti tako dobro pozicijo, da to lahko delajo. Jaz pokrivam 

tudi nabavo, prodajo, spremljam zadevo, kot direktor podjetja poznam kaj se dela na nabavni 

in prodajni strani, poznam možnost medsebojnih kompenzacij ali pa kakšnih verižnih 

kompenzacij. Se pravi, da vemo, da kupec dolguje komu drugemu ali pa da nekdo drug 

dolguje njemu, on dolguje nam in tako naprej. Torej poskusimo najti neko verigo do bolj 

varne strani, da potem mi to dobimo. Torej v tej opciji reševanja se poslužujemo vsega ali pa 

vidimo celo da dolžnik lahko nekaj proizvaja za nas, namesto da gremo v izvršbo. V takih 



 

primerih jim damo naročilo za izdelavo in potem to kompenziramo, plačamo razliko in je 

zadeva rešena. 

F: Če hočeš biti uspešen moraš sklepati tudi kompromise. Preživeli smo že marsikaj, leta 

1995 je šlo več naših ključnih poslovnih partnerjev v stečaj. Tudi leto 2009 je bilo stresno, 

vendar smo kar preživeli. Kot lastnik sem interveniral s prihranki, da smo plačali 

dobaviteljem in da smo lahko delali. Prišlo je do zmanjšanja prometa, ki smo ga žal morali 

kompenzirati z ljudmi, ki so bili zaposleni za določen čas. Tem pogodb nismo podaljševali. 

Vsi, ki so bili stalno zaposleni pa so ostali. Kriza se je najbolj poznala pri rezultatu, niso pa 

tega toliko občutili zaposleni. Firma je normalno funkcionirala, dobiček je bil pač temu 

primeren, manjši. Če podjetja niso delala oziroma so zmanjševala proizvodnjo, so bili tudi 

naši zaposleni po štirinajst dni doma, po štirinajst dni pa so delali. Leta 2010 se je rezultat 

začel popravljati. Dejstvo je, da se moramo neprestano prilagajati in da sproti odreagiramo na 

probleme. Glede plačil, prilivov, nam ustreza vse, od kompenzacije do asignacije ali prodaje 

terjatev. Čeprav nas vse to stane kakšen odstotek manj, nam je važno le to da nimamo odprtih 

terjatev zato tudi sklepamo kompromise. 

 

TEMA 7: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, NOVA ZNANJA 

Kako pogosto spremljate splošno gospodarsko situacijo?  

A: Vsakodnevno preko elektronskih medijev, dnevnega časopisa Finance, raznih e-portalov, 

televizije, radia.  

B: Kar vsakodnevno.  

C: Spremljamo vsakodnevno, preko spleta in medijev.  

D: Glede na naravo dela smo prisiljeni spremljati tudi to. Pred dvema letoma smo imeli verigo 

desetih, petnajstih soudeležencev, partnerjev s katerimi sodelujemo in od teh jih je šlo pet v 

stečaj. Nujno je da spremljamo gospodarsko situacijo, saj se poskušamo z določenimi 

informacijami zavarovati, bodisi da z nekom ne gremo v posel ali pa smo bolj previdni in se 

skušamo na nek način zavarovati. Riziko v naši dejavnosti je namreč velik.  

E: To je naše življenje, brez tega v današnjih časih ne moreš. Če tega ne spremljaš, težko 

sprejemaš poslovne odločitve, težko se je potem obrniti v poslovnem svetu.  

F: Smo v časih, ko je to treba spremljati vsak dan.  

Kako pomembno se vam zdi širše poznavanje različnih področij v povezavi z vašim delom? 

Kako vaše znanje z različnih področij vključite v postopke izterjave? 

A: Redno moramo spremljati vse novosti, tako v povezavi z ddv-jem, predvsem odbitek ddv 

pri neplačanih računih, obveznim pobotom, e-pobotom. Spremljamo tudi insolventne 



 

postopke in v primeru, da gre v stečaj naš dolžnik, prijavimo terjatve v stečajnem postopku ali 

postopku prisilne poravnave. Se je že zgodilo, da je šla naša redna stranka čez noč v stečaj. 

Tako da smo bili takoj ob velike vsote denarja. Zato je še toliko bolj pomembno sprotno 

spremljanje in izterjava dolžnikov.  

B: Dobro je, da se človek spozna poleg svojega ozkega področja tudi na kakšno drugo, saj ko 

nastopi kakšen problem, se potem vemo kam obrniti. Prav pa nam pride tudi pri kontaktu s 

strankami.  

C: To je vselej potrebno. Ves čas se je potrebno učiti, saj se vsak dan nekaj spreminja in če 

temu ne slediš, ostaneš na » mrtvi točki«. To je za naše poslovanje nujno, saj na ta način 

dobimo marsikatero koristno informacijo in zvemo lahko tudi kako bomo poslovali naprej s 

kakšno stranko, ki je zapadla na primer v insolventnost.  

D: Širše poznavanje različnih področij je nujno, saj le na tak način pridemo prej do poplačila 

dolga, oziroma se bolj zavarujemo. Potrebno je redno spremljati novosti zakonodaje in 

predpisov. Prav tako je potrebno spremljati stečajne postopke ter pripraviti terjatve in jih 

pravočasno prijaviti. Tudi komunikacijske sposobnosti so pomembne, imeti moraš pravilen 

pristop do stranke, ne smeš biti nesramen, pa tudi popuščati ne smeš. 

E: Lahko bi rekel, da sem na tem področju doktoriral. V naši zgodovini, za nekoga, ki ima 

bonitetno oceno A in ki za njega vidim, da ima dejansko dovolj denarja, da bo plačal, jaz 

verjamem, da bo plačal. V desetih letih, kar sem jaz tukaj smo imeli eno tožbo, kjer smo prišli 

do nekega spora le z enim našim dobaviteljem. Naši partnerji vedo, da imamo bonitetno 

oceno dobro in nam verjamejo, imamo valuto šestdeset dni, pa ni nobenega problema. 

Problem je, da bi morale zavarovalnice zavarovati tiste, ki so problematični, oni pa bi morali 

imeti vzvode kako do tega priti, da lahko zavarujejo. Problem je v tem, da če jaz zavarujem 

nekoga, ki nima že neke osnove in ga oni nočejo zavarovati, ker zavarujejo samo dobre, 

potem so ta zavarovanja brezpredmetna. Zato smo se mi že v tujini odločili za faktoring, kar 

pa pomeni, da mi določimo le portfelj naših kupcev, oni pa določijo limit koliko lahko z njimi 

delamo »na odprto«, to je brez garancij in za toliko oni stoodstotno garantirajo. Res pa je, da 

je v tem primeru provizija višja. V Sloveniji pa je naše zelo enostavno pravilo in sicer če gre 

za podjetje, za katerega ne damo skupnega soglasja, da se »dela na odprto«, je plačilo trideset 

odstotkov ob naročilu in sedemdeset odstotkov ob odpremi, torej je stoodstotno plačilo ob 

odpremi iz podjetja. Pri tistih, ki pa imajo bonitetno oceno dobro, pa se lahko dela. 

F: Tudi širše poznavanje je pomembno, saj tako izveš marsikaj uporabnega, pridobiš 

informacije in to vključiš v svoj posel.  

 



 

Na kakšen način se seznanjate s predpisi, internimi navodili? 

A: Z raznimi mediji, pa tudi pogovorno z ostalimi računovodji, z obiski predavanj in 

sestankov, seminarjev. Z internimi navodili v zvezi z izterjavo in drugimi zadevami, sproti 

seznanjamo vse zaposlene, ki so vključeni v proces izterjave. Glede tega se sproti 

dogovarjamo na sestankih in sprejemamo določene sklepe ter jih posredujemo naprej 

zaposlenim, da vedo kako ukrepati v določenih situacijah. Na primer kje naj preverjajo nove 

kupce, na kakšen način, kdaj naj preverjajo. Vsako leto napišemo dva, tri dopise kaj to 

pomeni za nas, da moramo za vse to skrbeti in zaposlene v zvezi s tem izobražujemo in 

obveščamo.  

B: Preko raznih poslovnih medijev, interneta, imamo nekaj strokovne literature, 

računovodskih biltenov ki obravnavajo več področij. Če se pojavi kakšna novost se prijavimo  

tudi na razne seminarje in izobraževanja, predvsem zunanja.  

C: S predpisi se seznanjamo preko medijev, preko Obrtnika, spleta, preko sodelavcev.  

D: Predvsem preko spleta in računovodstva. Ko se pojavi kakšna novost, so seznanjeni vsi na 

katere se nanaša ta sprememba.  

E: Preko spleta, medijev, časopisov, sodelavcev. 

F: Jaz sem aktiven v obrtni zbornici in sem praktično z vsem sproti seznanjen. Imamo tam 

tudi pravno službo in nam v določenih dilemah svetuje. Posameznih izobraževanj pa se 

udeležuje računovodstvo.  

 

Kako bi ocenili vašo metodologijo oziroma postopke, ki jih imate uvedene v zvezi z 

izterjavo? 

A: Metodologija je zadovoljiva, lahko bi bila seveda še boljša. Popolnoma se zaupa 

komercialistu, ki ima stike s kupcem, v njegovo predstavitev. Bolj dosledno bi morali voditi 

evidence o klicih in dogovorih. 

B: Mislim, da so postopki v zvezi z izterjavo pri nas kar v redu, največ se pa poslužujemo 

telefonskega opominjanja. 

C: Mislim, da imamo to kar dobro urejeno, saj se vsi na vse možne načine trudimo, da 

pridemo do plačila. Mislim, da je pomemben tudi kontakt s stranko, ko se v primeru ko nam 

ne plača, dogovorimo o drugih možnostih plačila. 

D: Mislim, da so postopki in način kako delamo izterjavo kar v redu. Pri poslovanju z 

velikimi firmami, nam kar oni postavljajo pravila igre, tako da moramo upoštevati to kar nam 

ponujajo, to pa so daljši plačilni roki. Valuta na primer je šestdeset do devetdeset dni, na 



 

plačilo pa je potrebno čakati še šestdeset do sto osemdeset dni. Likvidnost je tako slabša, 

vendar kaže ti, da imaš sredstva, vendar pritekajo počasi.  

E: Pravila pri nas so zelo jasna. To področje imamo urejeno in tukaj ni dileme. 

F: Imamo utečene postopke v zvezi z izterjavo, kar se tiče ustnega in pisnega opominjanja. 

Predloge za sodno izvršbo pa vlaga odvetnik. Glede načinov kako priti do plačila, pa se 

dogovarjamo z vsako stranko drugače, različno od primera do primera.  

 

Katere izobraževalne vsebine vam ustrezajo?  

A: Predvsem vsebine, ki se nanašajo na praktične primere in so dejansko izvedljive. Glede 

načina komunikacije s strankami se udeležujemo tudi izobraževanj. V tej smeri potekajo 

izobraževanja, predvsem v smislu komunikacije s strankami predvsem pri reševanja sporov, 

konfliktov. Vsaj enkrat letno organiziramo seminar na to temo. Udeležujemo se tudi 

seminarjev, kako priti do denarja, kako iztržiti, ki so tudi koristni.  

B: Udeležujem se predvsem seminarjev z računovodskega področja, pa tudi v zvezi s 

komuniciranjem s strankami, v zvezi s trženjem, novimi pristopi k trženju. Mislim, da so vsi 

seminarji koristni za naše delo.  

C: Ustrezajo mi vsi seminarji, s katerimi se seznanim z novostmi, ki se nanašajo na rast in 

uspešnost podjetja. 

D: V zvezi z izterjavo, mi ustrezajo seminarji, ki temeljijo na primerih iz prakse. Pred nekaj 

leti sem se udeležila seminarja o komunikacijski retoriki. Drugače pa se zadnje čase zaradi 

krize takih in podobnih seminarjev ne udeležujemo. Mene osebno ta tema zelo zanima, se pa 

najde marsikaj uporabnega tudi preko spleta. V bistvu se glede tega tudi sama izobražujem. 

E: Imamo konstantno različna izobraževanja. Nekaj izobraževanj letno imamo na področju 

informacijske tehnologije, plačilnih postopkov, tudi bančnih storitev. Izobraževanja izvajajo 

interni ali zunanji izvajalci. Na podlagi ISO standardov si predpišemo koliko bomo imeli 

minimalno število ur izobraževanja.  

F: Imam izobraževanja preko obrtne zbornice, kjer izvemo praktično vse. So pa zanimiva tudi 

kakšna splošna izobraževanja in seminarji. 

Kako bi ocenili morebitna izobraževanja v zvezi z izterjavo? 

A: Glede izterjave in medsebojnih odnosov smo se lani udeležili seminarja o komunikaciji s 

strankami, ki jih je izvedla zunanja služba, nekaj izobraževanj v tej smeri smo se udeležili 

preko obrtne zbornice, navzoči smo bili tudi na seminarju telefonske izterjave. Udeležila sem 

se tudi seminarja glede izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, vendar eno je teorija, 



 

drugo pa je praksa. Izveš določene stvari, vendar pa moraš sam ugotoviti, kateri je tisti 

najustreznejši način, ki ga boš pri določenem dolžniku uporabil.  

B: Na področju izterjave se ne udeležujem posebnih izobraževanj, se pa v zvezi z izterjavo 

izobražujem sama, kolikor to potrebujem pri svojem poslu.  

C: Obiskujem razne seminarje, tudi specializirane seminarje. Iz vsakega takega izobraževanja 

lahko pridobiš kaj koristnega. Pomembno se mi zdi tudi aktivno sodelovanje na seminarjih, 

kjer imaš možnosti postavljati vprašanja. 

D: V zvezi z izvršbo sem se pred nekaj leti udeležila seminarja, ki je bil zelo uporaben. Pred 

spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju, so stranke lahko neprestano vlagale ugovore z 

namenom zavlačevanja postopka, sedaj pa je to s spremembo zakona nekoliko omejeno. 

Vsekakor pa mi ustreza bolj specializirano znanje, skratka tiste stvari ki so najbolj uporabne 

za nas.  

E: Glede spremembe zakona v zvezi z izvršbo se kolegica posvetuje z našo odvetnico. V 

bistvu to urejata naša pogodbena odvetnica in naša računovodkinja. Če pa je potrebno stvari 

spremeniti tudi v prodaji, na primer dobavnico, v saldih, kot dokazila za uspešno izvršbo, pa 

to naredimo potem skupaj. Dogovorimo se o postopkih in pripravimo interno izobraževanje 

ter vse kar je potrebno. Do sedaj nismo imeli zunanjih izobraževanj na to temo, da bi 

komercialiste izobraževali, saj so to stvari, ki so zelo enostavne. Glede same listine, pa je 

podpisana dobavnica z vsemi atributi, ki morajo biti navedeni.  

F: To so uporabna izobraževanja, vendar pa tudi praksa pokaže svoje.  

 

TEMA 8: USMERITVE ZA USPEŠNO IZTERJAVO 

Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti postopkov, ki se jih poslužujete glede obravnave 

dolžnikov? 

A: Na splošno so postopki dobri. Sodni postopki pa so dolgotrajni in večinoma neučinkoviti, 

kar je posledica naše zakonodaje. Imamo veliko število malih strank. Če se zavarujemo, na 

primer z bančnimi garancijami, je to povezano z visokimi stroški. Zavarujemo se pri kakšnih 

večjih poslih. Se včasih zavarujemo z menicami ali »zadužnicami« za hrvaški trg, načeloma 

pa se tega ne poslužujemo predvsem zaradi stroškov. Avansi so tisti, ki se jih poslužujemo 

bolj pogosto. 

B: Naši postopki, so kar v redu in smo pri izterjavi uspešni, čeprav se v glavnem poslužujemo 

telefonskih kontaktov s strankami. Tudi seznanitev neplačnika z blokado blaga se je pokazala 

kot uspešna. Sodni postopki pa so dolgotrajni, zato se jih poslužujemo v izjemnih primerih. 

Bolj učinkovito je, da poiščemo kakšno drugo varianto za katero se dogovorimo s stranko.  



 

C: S telefonskimi klici strank, opominjanjem, obiski in raznimi dogovarjanji, več ali manj 

pridemo do plačila. Z manjšimi dolgovi pa se pretirano ne ukvarjamo. Kar pa se tiče sodne 

izvršbe, pa mislim, da zadeve niso urejene tako kot bi morale biti, saj so postopki dolgotrajni, 

stroški visoki, do plačila pa se težko pride. 

D: Postopki pred sodišči so dolgotrajni in velikokrat ne pride do poplačila dolga, vse pa je 

povezano z velikimi sodnimi stroški, ki jih mora zalagati upnik. Zakonodaja na tem področju 

ni pisana na kožo upnika ampak dolžnika. Tudi kakšna zavarovanja zaradi tega ne pridejo v 

poštev. Prvič so draga, drugič pa vplivajo na naš posel, saj lahko izgubimo dolgoletnega 

partnerja, kar pa nam ni v interesu. Potrebno je preveriti vse možnosti, preden se za to 

odločimo.  

E: Imamo ustrezne postopke, imamo svoja pravila, ki se jih striktno držimo. Vse je odvisno s 

kakšno stranko imamo opravka. 

F: Postopki so ustrezni. Če na primer vidimo, da račun ni plačan, računovodstvo pripravi 

podatke. Nato začnemo takoj zadevo spremljati in če vidimo, da je zamuda s plačilom takoj 

ukrepamo s telefonskim klicem ali opominom ali kakšnim drugim dogovorom. 

 

Kaj menite o inovativnosti pri vašem delu? Kakšne so vaše možnosti glede inovativnosti? 

A: Vedno smo odprti za inovativnost, ker se zavedamo, da je najpomembnejša kakovost in da 

so dolgoročno uspešnejša tista podjetja, ki dajejo večji poudarek inovativnosti. Delamo tudi v 

»duhu razvijanja dobrih praks«. Pri nas je cilj, da smo čim bolj inovativni, ne samo pri 

izterjavi temveč na splošno na vseh področjih. 

B: Če hočemo biti uspešni moramo biti tudi inovativni. Inovativnost je ključ do uspeha. Smo 

odprti za predloge in izboljšave.  

C: Lahko rečem, da je naše delo inovativno. Imamo različne stranke tako v Sloveniji, kot 

tujini, zato moramo biti ves čas na tekočem tako z zakonodajo, kot s splošno gospodarsko 

situacijo. Neprestano moramo slediti novim predpisom, zato moramo imeti veliko znanja, 

moramo biti prodorni in inovativni, da dosežemo želeno. 

D: Pri našem delu moramo biti inovativni, saj imamo zelo raznolik posel, v bistvu je vsak 

dolžnik poglavje zase. Stranke obravnavamo različno od primera do primera. Pomembno je 

voditi pravilne in ažurne evidence o klicih strank in njihovi vsebini, opominih, vse do e-

izvršbe. Potrebno je neprestano spremljanje zadev, vsake dva do tri dni preverjamo plačila in 

ažurno spremljamo dolžnike. Vsebinsko sproti preverjamo kaj je tisti trenutek pomembno, s 

tem, da moraš biti podprt z vsemi informacijami iz računovodstva in da jih po potrebi še 



 

pridobiš od drugje. Pomembno je, da spremljaš zadeve, da imaš neke garancije preden gre nek 

poslovni partner v stečaj. 

E: Tukaj, pri nas je živa stvar, tukaj pride do uporabe nove zakonodaje, novih izkušenj, novih 

znanj. Ta znanja se največkrat pridobijo prvič z nekim osebnim interesom, ker danes je teh 

podatkov po internetu, po e-pošti in dnevnem časopisju, relativno veliko. Problem je samo v 

tem, da je potrebno oceniti kaj je dejansko dobro in kaj ni dobro, kaj je učinkovito in kaj ni 

učinkovito. Tukaj se posvetujem s kolegi, ki so dolgoletni odvetniki, ki imajo dolgoletno 

sodno prakso, tukaj so kolegi, so določeni ljudje, ki poznajo različna področja. Izmenjava 

izkušenj je zelo dobrodošla in koristna znotraj kolektiva in zunaj. To je neko gibanje oziroma 

družbeno spoznavanje okolja, to je nujno za uspešen delovni proces. Tudi informacije, ki jih 

slišiš po radiu, so dobrodošle. Katera koli informacija je dobrodošla in si lahko to zapišeš in 

izveš marsikaj. Pa tudi informacije iz časopisov so dobrodošle, berem Finance, Delo pri 

gospodarskih novicah in pogledam še spletno stran, pa najdem neko inovativno pot, ki je zelo 

koristna in dobrodošla in nekaj novega za podjetje.  

F: Tudi inovativnost je del poslovnega procesa, saj če hočemo biti uspešni, moramo biti tudi 

inovativni, moramo biti sposobni osvojiti novosti in spremembe ter jih na pravilen in 

učinkovit način uporabiti pri svojem delu.  

 

Kaj menite o širšem vpogledu v transakcije dolžnika, poslovanje, premoženje? 

A: Vpogled v poslovaje bi moral poleg širine omogočati tudi večjo ažurnost podatkov, tekoče 

poslovanje ali vsaj oceno.  

B: To je pomembno, vendar so evidence na spletu glede takih vpogledov pomanjkljive in niso 

dovolj točne.  

C: To je pomembno predvsem zato, da ugotovimo s kakšno stranko imamo opravka. 

Marsikdo naredi vtis in obljubi vse, izkaže pa se, da ima blokade računov in izvršbe ali pa je 

celo v stečajnem postopku. Pregled širših plačilnih transakcij dolžnika je potreben že zaradi 

previdnosti. 

D: Javno dostopne evidence o takih vpogledih niso ažurne, saj so podatki o poslovanju firme 

iz preteklega leta, to pa ni pravi pokazatelj stanja v firmi.  

E: To je zelo pomembno. Ko pride do zamude plačila, je pomembno takoj ukrepati na vse 

možne načine. Včasih pridejo prav tudi izkušnje in informacije od zunaj, recimo od 

stanovskih kolegov, ki poznajo določene zadeve.  

F: Širši vpogled je vsekakor potreben, saj le na ta način dobimo uporabne informacije o 

dolžniku, ki nam pridejo prav predvsem pri nadaljnjih postopkih izterjave.  



 

 

Kako predvidite izid izterjave? 

A: Tudi glede na bonitetne ocene, na podlagi poznavanja kupca, dosedanjih izkušenj.  

B: Vsekakor upamo, da bo izterjava pozitivna, vendar vedno ni tako. Izid izterjave navadno 

predvidimo že s tem, s kakšno stranko poslujemo. Če s stranko nimamo slabih izkušenj iz 

preteklosti, potem predvidevamo, da bo plačala z zamikom. Če ima stranka blokiran račun, pa 

se že pojavi problem in je izid izterjave lahko negotov. Če je šla stranka v stečaj ali prisilno 

poravnavo, bomo težko prišli do poplačila.  

C: Če nam stranka ponudi kakšen drug način poravnave dolga, je to dobrodošlo. Če vidimo, 

da je stranka v blokadi in če nima premoženja, potem nima smisla začeti z izvršbo, ker bo 

neuspešna, imeli bomo samo stroške. Pri strankah, ki se izmikajo in se ne javljajo na telefon 

ter jih je nemogoče dobiti, slabo kaže glede plačila. 

D: Glavni pokazatelj so blokade dolžnikovih računov. Izid delno predvidimo glede na 

premoženje, ki ga ima dolžnik, kar pa tudi ni realno, saj je lahko njegovo premoženje pod 

hipoteko. Je pa izvršba na nepremičnine povezana z visokimi sodnimi stroški. Menim, da so 

to drastično previsoki stroški, ki jih delno nosi upnik. Pokazatelj pozitivnega izida izterjave pa 

je na primer tudi to, če dolžnik sam pokliče in pove kakšne težave ima in na kakšen način bi 

poravnal dolg. V takih primerih se lahko dogovorimo za razumne roke in tudi počakamo z 

izvršbo, če je treba. Če pa se stranka ne odziva niti na klice niti na opomine, pa to že pokaže, 

da ne bomo prišli tako enostavno do denarja. Imamo stranke, ki ko vidijo našo telefonsko 

številko, jo blokirajo in se ne odzivajo. Veliko podjetij je propadlo, tisti pa, ki so se obdržali, 

pa imam občutek, da se poskušajo bolj držati plačilnih rokov in se bolj trudijo kot včasih. 

E: Spremljamo stanje in premoženje dolžnika, tako vemo približno kakšen bo izid. Moj način 

razmišljanja je, da je izvršba skrajno opravilo, vzame ogromno časa in energije, to je le za 

kakšen primer, vprašanje pa kakšen je tudi efekt, to pa vzame tudi veliko stroškov. 

F: Glede izterjave spremljamo postopke ves čas. Zadeve sicer oddamo odvetniku, vendar to 

ne pomeni, da smo zadevo zaključili.  

 

Kaj je za vas pomembno pred začetkom sodelovanja z novim poslovnim partnerjem? 

A: Preveriti moramo tveganost poslovanja z novim kupcem, preverimo solventnost kupca, 

njegove zamude, kako plačuje drugim dobaviteljem, izvajati moramo kontrolo naslovov 

naročnika, priznavanje krajšega plačilnega roka v primerjavi z rednimi naročniki, biti moramo 

dosledni.  



 

B: Vedno preverjamo, vse kar je možno, pri sodelovanju z novim partnerjem je pomembna 

previdnost, saj ga še ne poznamo. Preverimo vse, kar je dosegljivo na spletih. Pridobivamo pa 

informacije tudi iz zunanjega okolja. Te informacije so zelo pomembne in tudi dovolj realne.  

C: Če se gre za večji posel, potem preverjamo kakšen plačnik je. To je ključno pri tem ali 

bomo z njim začeli sodelovati ali ne.  

D: Predvsem preverjanje plačilne sposobnosti kupca. Pokazatelj dobrega sodelovanja so tudi 

izkušnje s tistim podjetjem iz preteklosti. Vendar je pri vsem tem bistveno, da se pozanimamo 

kakšen plačnik je, saj se s tem še najbolj zavarujemo. 

E: Predvsem preverjanje kupčeve plačilne sposobnosti. Če smo recimo s stranko že kdaj prej 

sodelovali in če ni bila dober plačnik, bomo verjetno šli z njim v poslovanje, vendar pod 

drugačnimi plačilnimi pogoji. Veliko firm je insolventnih. V Sloveniji bi lahko rekel, da so 

stvari katastrofalne. Je pa res, da lahko dobimo več podatkov o poslovnem partnerju in se 

lahko lažje odločamo. V tujini jaz ne vem nič o nekem poslovnem partnerju, nisem v 

njihovem okolju, nimam podatkov, zato smo šli v faktoring, kar je stoodstotna garancija. In to 

je bila za nas dobra poteza. V tujini je bančni sistem bolj stabilen, čeprav so na primer v Italiji 

zadolženi bistveno bolj kot mi in če nekdo zahteva bančno garancijo, to ni noben »bavbav«.  

F: Pomembna je predvsem previdnost pri poslovanju s strankami s katerimi bomo sklepali 

večje posle. Dobrodošle so raznovrstne informacije o novem poslovnem partnerju, saj si na ta 

način pridobimo vsaj približen vpogled v prihodnje sodelovanje.  

 

Kaj za vas pomeni uspešna in učinkovita izterjava vaših dolžnikov?  

A: Temu delu se moramo posvetiti zelo vztrajno in resno, kajti časi zaupanja so minili. Treba 

je spremljati vsakega kupca, tudi tistega, ki je doslej vedno plačeval v roku. Povedala bi še to, 

da pa je problem odpis terjatev.  

B: V vsakem primeru »lepši dan in boljši jutri«. Idealno bi bilo, če bi nam plačevali v roku, to 

bi tudi za nas pomenilo lažje planiranje naših likvidnih sredstev, planirali bi lažje poplačilo 

naših obveznosti. Tudi nam se je že nekoč zgodilo, da se nismo mogli držati valutnih rokov, 

ker nismo dobili plačila in to predstavlja problem.  

C: Predvsem, da pridemo do plačila, pri tem pa ni toliko pomembno na kakšen način. Je pa 

pomembno, da upoštevamo tudi želje strank, da nismo togi in da smo odprti tudi za predloge 

strank glede plačila.  

D: Priti do poplačila na čim hitrejši in čim manj boleč način za stranko. Za uspešno in 

učinkovito izterjavo si je potrebno pridobiti veliko znanja z različnih področij. Moramo biti 

odprti tudi za predloge strank, predvsem če imamo s stranko že dalj časa dobre poslovne 



 

odnose, hkrati pa moramo biti previdni, saj podjetje ki je dobro poslovalo, lahko zaide čez noč 

v stečaj. Uspeh mi predstavlja tudi zadovoljna stranka, kar lahko zagotovimo z pravilnim 

pristopom do stranke  

E: To so vsi ukrepi, ki so potrebni da čim hitreje pridemo do poplačila. Če je človek 

odgovoren in če skrbi da podjetje dobro dela, potem se vedno najde rešitev.  

F: Učinkovita in uspešna izterjava mi pomeni, priti čim hitreje do plačila s čim manjšimi 

stroški.  

 

TEMA 9: ZAKLJUČEK 

Bi želeli na navedene teme še kaj dodati? 

A: Povedala bi še to, da pa je problem odpis terjatev. Imeli smo primer družbe, ki je 

registrirana vendar deluje samo na papirju, lastnik družbe, je lastnik še sedmih drugih podjetij. 

Vse smo naredili, vse poizkušali, vendar je izterjava kljub temu neuspešna. Taka podjetja 

naredijo največ škode vsem s katerimi poslujejo. So najbolj škodljiva tako za državo, kot za 

vse, ki sodelujejo pri poslu. 

B: Ne, hvala, v veselje mi je bilo, da sva se pogovarjali. 

C: Ne, to bi bilo vse. 

D: Do stranke smo spoštljivi in skušamo ohranjati dobre odnose, kljub nekaterim situacijam, 

kot na primer, če nam ne morejo poravnati dolga v roku. Mislim, da je dobra komunikacija 

odločilna pri tem, da pridemo do plačila, pa tudi na splošno pri sodelovanju z našimi 

poslovnimi partnerji. 

E: Pri nas v Sloveniji so ta izigravanja podjetij, nekulturna. Včasih komu rečem, da ne more 

nečesa dobiti, ker nima zavarovanja, garancije, ker ima slabo bonitetno oceno, pa dobim 

odgovor, da kaj se sploh grem in naj bom vesel, da z njim lahko sploh delam in podobne 

zadeve. Jaz nisem nobenega klical, naša vrata so odprta zaposlenim in poslovnim partnerjem, 

noter in ven. Če ne sprejemaš naših poslovnih odločitev, pojdi drugam, brez zavarovanja ali 

neke garancije. Je boljše, da zadržimo tiste normalne plače in delamo na dolgi rok. Mi ne 

potrebujemo »muhe enodnevnice«.  

F: Ne. 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi. Hvala za izčrpne odgovore ter za vaš 

čas, ki ste si ga vzeli. 

 

 



 

Priloga 4: SKUPNI TRANSKRIPT S KATEGORIJAMI IN POJMI 

TEMA 1: SPLOŠNO  

Kakšno mnenje imate glede plačilne discipline v Sloveniji?  

A: V času finančne in gospodarske krize se je plačilna 

disciplina poslabšala, tudi število stečajnih postopkov, 

likvidacijskih postopkov in prisilnih poravnav je v porastu. 

Plačilna nedisciplina ogroža uresničevanje gospodarskih 

ciljev podjetij.  

B: Plačilna disciplina v Sloveniji je odraz splošnega 

gospodarskega stanja in trga »najedena« od gospodarske 

krize. Je odraz nelikvidnosti, ki je zdaj v porastu.  

C: Plačilna disciplina v Sloveniji strašno nazaduje. Vsaj 

petdeset odstotkov delamo s Čehi, Nemci, Poljaki in Italijani, 

pa nimamo nikakršnih problemov kar se tiče plačil. Lahko 

rečem, da so v omenjenih državah veliko bolj disciplinirani, 

od njih dobimo plačano vse na valuto. Lahko pohvalim tudi 

države bivše Jugoslavije, tudi tam ni problemov s plačili.  

D: V Sloveniji je slaba plačilna disciplina, posebno pa še v 

poslu, v katerem se mi nahajamo.  

E: Plačilna disciplina je v drugih državah kot so Nemčija, 

Švica, Avstrija in Madžarska, boljša. V Sloveniji se je zadnja 

leta poslabšala. Mi se tukaj se poslužujemo obligacij, s 

katerimi skušamo zagotoviti neko normalno poslovanje s 

poslovnim partnerjem.  

F: Plačilna disciplina v Sloveniji je na splošno slaba. 

Obstajajo podjetja, ki se striktno držijo poslovnih pravil, 

vendar ne pridejo do izraza, ker je precej takih, ki se 

osnovnih pravil poslovanja ne držijo.  

Kaj vam pomeni pojem plačilna kultura? 

A: Pomeni odnos poslovnih partnerjev oziroma gospodarskih 

subjektov do poplačila dolgov.  

B: Je osnova in najpomembnejše za dobro gospodarjenje.  

C: To je nek pošten odnos, ki bi moral biti zdrav in usmerjen 

v napredek in dobro poslovno sodelovanje. Mi, Slovenci smo 

bili včasih bolj disciplinirani in navajeni na plačilo na valuto. 

Ti časi so sedaj minili, vse preveč je takih firm, ki ne znajo 
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poslovati. Veliko je takih, ki firme izropajo ter pustijo za 

sabo »kaos«.  

D: To je nek odnos do dela, urejenosti podjetja, do drugih 

dobaviteljev in na sploh urejenost samega posameznika, ki 

ima podjetje oziroma dela v podjetju. To je v bistvu neke 

vrste poslovna kultura. Imamo primere, ko stranke enostavno 

nočejo poravnati dolga, čeprav imajo sredstva.  

E: Kultura plačevanja je na splošno slaba. Potrebna je velika 

previdnost in preventivni ukrepi, da se izognemo situacijam, 

ko ne dobimo plačila. Danes se dogaja veliko nemoralnih 

dejanj in goljufij. 

F: Kot sem že omenil, se mnoga podjetja ne držijo osnovnih 

pravil pri poslovanju. Kultura poravnavanja obveznosti bi 

morala biti prisotna v vsakem podjetju. Če bi bilo tako, 

potem bi bilo veliko lažje sklepati posle. Ne bi bilo potrebno 

toliko preverjati kakšen plačnik je kdo.  

Kaj menite, da lahko vpliva na večjo osveščenost dolžnikov 

glede poravnavanja dolgov? 

A: Morda tudi večja informiranost o posledicah neplačila, kot 

na primer pravni ukrepi, stroški izvršb, zamudnih obresti, pa 

tudi osebna in moralna odgovornost dolžnika.  

B: Mislim, da so vsi akterji na trgu osveščeni kaj pomeni 

plačilna disciplina, kaj pomeni plačilna nedisciplina, kaj 

pomenijo sankcije za nedisciplino, kot na primer obresti, 

stroški. Vsi vedo, vedo kaj pomeni tudi moralna odgovornost. 

Zaradi plačilne nediscipline marsikdo izgubi kakšno nabavo 

blaga ali kakšnega kupca, če ne plačuje. Tega se vsi zavedajo 

in kar nekaj poslovnih subjektov ni plačilno nesposobna po 

svoji volji ampak je to odraz trenutnega stanja, čemur se ne 

morejo izogniti. 

C: Mislim, da bi najbolj vplivala zakonodaja, ki ne bi 

dopuščala takih goljufij. Tako imamo tudi dobre firme 

probleme zaradi takih, ki to počnejo, saj moramo vse kar 

naprej preverjati in ugotavljati s kom lahko poslujemo in s 

kom ne. 

D: Rekla bi, da so to razne informacije v raznih publikacijah, 
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internetu, in drugih medijih. Prav tako mislim, da bi na večjo 

osveščenost dolžnikov lahko vplivala zakonodaja, ki bi 

omejila in ne bi dopuščala neplačnikov. V majhnih podjetjih 

moramo imeti red, če hočemo dobro poslovati, pojavljajo se 

problemi z večjimi podjetji, saj večkrat postavljajo svoje 

pogoje in velikokrat pride do zamika pri plačilu. Gre za 

izsiljevanja, kar pa moramo sprejeti, če hočemo imeti z njimi 

še poslovne odnose. Smo pač odvisni od njih in zato 

marsikdaj oni postavljajo pravila igre. Večje firme so bolj 

arogantne. Majhno podjetje je glede tega bolj nezaščiteno, saj 

se ne moreš posluževati istih izvršilnih postopkov kot velika 

podjetja. Problem je v tem, ker ne veš ali razpolagajo z 

denarjem in tega ne moreš kontrolirati in denar lahko vrtijo še 

dva, tri mesece preden nam plačajo, mislim predvsem denar 

podizvajalcev. 

E: To je težko, v naši družbi ni več poslovne morale, ni 

etičnih ravnanj. Ne vem, mogoče bi zakonodaja lahko kaj 

rešila.  

F: Tukaj sta dva problema, en problem je v tem, da so ti 

neplačniki taki ali drugačni, potegnjeni sami v to in so 

nezmožni plačati, čeprav bi mogoče sami od sebe želeli 

plačati. Predvsem to ugotavljam pri gradbincih. Tam so veliki 

sistemi in v to zgodbo je vključena cela veriga manjših 

podizvajalcev in normalno tudi oni potem posledično ostajajo 

naprej dolžni, so torej nesposobni plačevati. Na drugi strani 

pa so posamezniki, ki se tako ali drugače zainvestirajo ali pa 

imajo prevelike želje in apetite in enostavno so pač 

posledično nesposobni plačevati. Mislim, da bi na večjo 

osveščenost dolžnikov mogoče lahko kako vplivala 

zakonodaja, ki bi takim dolžnikom na nek način onemogočila 

nadaljnje poslovanje. Sprememba zakonodaje je sigurno 

nujna. Sem tudi podpredsednik Obrtne zbornice in poznam 

stvari. Preko Obrtne zbornice smo v okviru krovne 

organizacije v Ljubljani veliko prispevali k temu, da se je 

uzakonil vsaj obvezen pobot, kar sigurno pozdravljamo. To 

pa seveda nekomu ne ustreza, da se pobotajo stvari, ki jih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nima namena plačati.  

Kako ocenjujete odnos vaših poslovnih partnerjev - 

dolžnikov, do zaposlenih, ki se ukvarjajo z izterjavo? 

A: Odnos naših partnerjev, predvsem stalnih odjemalcev je 

zelo korekten in spoštljiv v smislu, da te tudi kupec bolj ceni, 

če se ti kot dobavitelj zanimaš za redno poplačilo svojih 

terjatev. Pri fizičnih oziroma enkratnih strankah, pa 

pogojujemo dobavo blaga oziroma storitev z avansi in 

ponujenimi popusti.  

B: Odnos do nas je v pretežnem delu korekten, v izjemnih 

primerih se srečamo tudi s kakšnim arogantnim nastopom, 

vendar pa pri ponovnem kontaktu skušajo prvotni vtis 

popraviti. Zelo težavnih strank, takih da se z njimi ne bi dalo 

pogovarjati, za enkrat nimamo. 

C: Je kar korekten, nimamo kakšnih težavnih strank. Pač, 

nekateri nočejo plačati ali pa se nas izogibajo, ne spuščajo pa 

se zaradi tega z nami v konflikte. 

D: Približno polovica je takih, ki so pozitivni, se strinjajo, 

poskušajo najti rešitev, če ne drugače pa z raznimi 

kompenzacijami, če nimajo denarja oziroma likvidnih 

sredstev. Del pa je tudi takih, ki nimajo posluha za kakšno 

drugo pridobitev plačila, če ni denarja. Nekateri so celo taki, 

ki se plačilu izogibajo in nočejo poravnati računa.  

E: Držimo se določenih pravil in v glavnem stranke to vedo. 

Za enkrat nimamo večjih problemov, odnosi so korektni. 

F: Odnos naših dolžnikov je korekten. Skupaj iščemo najbolj 

optimalne rešitve. Kakšnih večjih problemov nimamo, ker 

zadeve sproti rešujemo. 

Kako bi ocenili strukturo vaših dolžnikov ? 

A: Dolžnikov, kot so fizične osebe praktično ni, morda je 

največji delež dolžnikov izmed srednjih podjetij, ki so 

podizvajalci večjim firmam in državnim ustanovam. Porast 

dolžnikov je tudi na tujem trgu, v Avstriji s katero tudi 

poslujemo se tega ne opaža, se pa soočamo z dolžniki 

predvsem na hrvaškem trgu. Tam se tudi pojavljajo neplačila, 

ki jih tudi ne moremo iztržiti. Imamo zadolžnice, ker smo se 
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zavarovali, vendar kar ni denarja. 

B: V glavnem poslujemo s pravnimi osebami in samostojnimi 

podjetniki, v manjši meri pa tudi s fizičnimi osebami. To so 

predvsem manjše družbe, ki se ukvarjajo s trgovinsko 

dejavnostjo in ravno te družbe predstavljajo problem. Fizične 

osebe, ki jih imamo, pa plačujejo z gotovino. Z velikimi 

družbami v glavnem nimamo problemov.  

C: Poslujemo s fizičnimi in pravnimi osebami. Dolžniki se 

pojavljajo tako pri enih kot pri drugih. Nimamo pa veliko 

takih primerov. 

D: Največ dolžnikov pri nas so pravne osebe, predvsem 

manjša podjetja in nekaj večjih.  

E: Imamo pravne osebe, večje in tudi manjše, nimamo pa 

veliko takih primerov, da bi nam bili dolžni daljše časovno 

obdobje. 

F: V glavnem imamo pravne osebe, večje in manjše in nekaj 

fizičnih oseb.  

 

TEMA 2: ZAČETEK IZTERJAVE 

Kakšen pomen dajete aktivnostim pred začetkom izterjave? 

Kakšne aktivnosti glede obravnave dolžnikov opravljate 

preden začnete z izterjavo? 

A: Imamo redne tedenske sestanke s komercialisti, ki so 

zadolženi za posamezne kupce in trge in spremljamo terjatve 

po dnevih zapadlosti. Pred začetkom poslovanja z nekim 

srednjim s.p. ali s srednjim d.o.o., preverjamo njegove 

bonitete. Preverjamo na Ajpesovi strani ali sploh deluje 

podjetje, ker če ne deluje, sploh ne začnemo z njim poslovati.  

B: Dolžnike spremljamo dnevno, saj imamo ažurno 

knjigovodstvo, spremljamo jih na podlagi knjigovodskega 

stanja. Zadev se lotimo takrat, ko dolžniki prekoračijo 

razumne roke. Ob pojavu dolga ima v prvi vrsti pri nas 

prednost telefonski kontakt. Nekako se mi zdi, da ima celo 

prednost pred pismenim opominjanjem.  

C: Preveriti je vsekakor potrebno, saj se dogajajo velike 

»lumparije«.o katerih vsak dan pišejo in govorijo. Najprej 
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preverjamo bonitete ali pokličemo koga, ki je že kdaj 

posloval z odločeno stranko,  če pozna to stranko, da pove 

kakšne izkušnje je imel z njo. Če ne plača, ga pokličemo in se 

dogovorimo za kakšen drug način plačila.  

D: Prvi teden po valuti zapadlosti, stranke najprej pokličemo, 

Pri tem ugotovimo predvsem trenutno situacijo glede plačila. 

Preverimo pa tudi kakšne nove stranke, s katerimi doslej še 

nismo poslovali in že preko telefona zaznamo ali bo prišlo do 

poplačila. Če se na to negativno odzovejo, se poslužujemo 

pisnih opominov s povratnicami. Nato se s stranko še 

dogovarjamo in sicer toliko bolj kolikor je ta partner za nas 

pomemben. Če to ni uspešno, gremo v izvršbo. Pri tem je 

pomembno za nas to, ali je nekdo za nas strateški partner, 

zato njemu damo še nekaj časa. Skratka, poskušam vse, samo 

da jih ne bi dala zadevo v izvršbo. Če le ne gre drugače jih še 

enkrat opozorim in povem, da sledi izvršba. Če se le da, 

iščemo kompenzacije ali kakšne pobote. 

E: Da do izterjave ne pride, je potrebno storiti vse kar je v 

naši moči. Potrebna je previdnost pri sklepanju novih poslov, 

pa tudi pri spremljanju plačil stalnih strank. Če pride do 

neplačila, stranke pisno opomnimo ali poiščemo kakšno 

drugo rešitev, na primer kompenzacijo. 

F: Najprej stranke pokličemo po telefonu, če ni odziva jim 

pošljemo opomine. Skratka poskušamo se pogovoriti in 

dogovoriti o plačilu. Praviloma se strinjajo, da obstaja 

terjatev. Če ne upoštevajo dogovora, je skrajna možnost, da 

pa gremo v izvršbo. Če ugotovimo, da je firma v težavah, 

odreagiramo hitreje, čeprav imamo pri tem slabe izkušnje. Ko 

je firma že tako daleč, praviloma dobimo iz stečajnih mas in 

od prisilnih poravnav zelo malo. Vendar pa tudi objave 

insolventnih postopkov spremljamo redno sami ali pa 

računovodstvo. Prav tako sami prijavljamo terjatve v 

insolventnih postopkih. 

Kako ocenjujete način obravnave dolžnikov v vaši družbi? 

A: Način ki ga imamo je dober, ker je reden in s tem 

navajamo kupce na resnost plačila. 
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B: Načina glede obravnave dolžnikov z nekim pravilnikom 

ali internim aktom nimamo. Spremljamo pa plačila ter 

stranke opominjamo predvsem po telefonu. 

C: K sreči nimamo veliko takih primerov, ker zadeve sproti 

preverjamo. Imamo pa zaradi tega veliko več dela, kot smo 

ga imeli včasih, ko so bolj redno plačevali. 

D: Način ki ga imamo je sicer dober, vendar si bi želeli več 

podpore, predvsem glede informacij, predvsem, da bi lahko 

preverili kot sem že prej omenila, ali imajo plačane prispevke 

in ddv. To vprašanje sem že izpostavila na Davčni upravi, 

vendar se tam sklicujejo za tajnost podatkov. Preden dobim 

infornacijo, da ima nekdo že blokiran račun, je že prepozno. 

Podatki na Ajpesu in bonitete, pa so že zastareli, saj so za eno 

leto nazaj in nam le malo pomagajo. Pri večjih strankah, 

preden gremo v posel, pregledujemo bonitete preko 

računovodskega servisa. Bonitete v glavnem ne damo 

izdelati, saj poslujemo večinoma s takimi z družbami, ki jih 

imajo že javno objavljene. Predloge za e-izvršbo pa delamo 

sami razen če pride do kakšne komplicirane zadeve, potem 

poiščemo pomoč odvetnika. 

E: Naredimo vse kar je v naši moči, da se že prej zavarujemo 

in pridemo do plačila.  

F: Za enkrat imamo dovolj sredstev za plače, prispevke in 

kredite. Moramo torej spremljati kompletno situacijo in sproti 

ukrepati. Za nas dolžniki niso kritični, če je plačilo zaprto z 

zamikom, saj je to za nas še vedno sprejemljivo.  

Kako prepoznavate vzroke za neplačilo?  

A: Vzroki so v splošni finančni nedisciplini v Sloveniji in 

preblagih ukrepih, vzrok je tudi v finančnem sistemu, ki je 

kreditiral kreditno nesposobne komitente in sedaj ni več 

ravnovesja. 

B: Če je naš kupec neplačnik, potem seveda skušamo preko 

vseh možnih dostopov priti do neke informacije. Tudi ko 

stopimo v prvi kontakt preverimo stranko, pridobimo kakšno 

bonitetno oceno na Ajpesovem portalu, čeprav se mi zdi, da 

so tisti podatki taki, kot jih želi tisti, ki jih posreduje. Niso 

dober način 

reden način  

navajanje strank na 

resnost 

redno spremljanje 

zavarovanja 

preverjanje 

 

pomanjkljive 

informacije glede 

plačila prispevkov in 

ddv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preblagi ukrepi 

kreditiranje kreditno 

nesposobnih 

 

zamude, izmikanja 

spremljanje preko 

raznih objav 

pridobivanje 

informacij 

zadovoljiv način na 

upnike 

velika angažiranost 

upnikov 

 

 

 

 

želeli več podpore s 

strani države 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledica zakonodaje 

 

 

slaba plačilna 

disciplina 

 

 

 

 



 

vedno odraz dejanskega stanja. 

C: Nekatere vzroke za neplačilo lahko spremljamo preko 

raznih objav. Smo tudi doživeli situacijo, da je šlo podjetje 

prejšnji dan v stečaj, pa je še dobilo blago. Previdnost ni 

nikoli odveč. 

D: Mislim da so vzroki za neplačilo v slabi plačilni disciplini, 

ki je posledica zakonodaje in množice nemoralnih dejanj, ki 

se čedalje bolj zaznavajo pri nas. 

E: Vzroke neplačila, bom rekel kar propad podjetja, mi 

preverjamo že pred tem. Potem, ko stranka postane že 

dolžnik, je za nas že dosti pozno. Mi poskušamo že pred tem, 

maksimalno storiti že prej vse, da do tega dolžniškega 

razmerja ne pride. 

F: Vzroki za neplačilo so različni. Če nam stranka dalj časa 

ne plača, poskušamo ugotoviti razlog neplačila. To 

ugotovimo včasih iz medijev ali pa celo od drugih poslovnih 

partnerjev. Velikokrat gre za likvidnostne težave stranke. 

Kateri so po vaše pokazatelji problematičnega poslovnega 

partnerja? 

A: Slabe bonitete, blokada transakcijskega računa, opustitev 

dejavnosti, stečaj. Pri poslovanju s takimi dolžniki smo 

previdni.  

B: Pokazatelji so predvsem neredno plačevanje. Pri 

problematični stranki, se dogaja tudi to, da se sploh ne javi na 

telefon, ko ga skušamo opomniti glede neplačila. V takšnih 

primerih se največkrat javi tajnica ali kakšen prodajalec.  

C: Večinoma imamo stalne stranke, pri občasnih ali novih pa 

moramo zadeve preveriti. Ko na primer dobim Obrtnika 

pogledam, če so kakšne novice, ki so uporabne za naše 

poslovanje in to je tudi ena od vrste kontrol, ki jih imamo. Pri 

nas v Sloveniji preverjamo kakšno je stanje firme s katero 

delamo, medtem ko pa Nemčijo, Poljsko ne rabimo 

preverjati. 

D: To so predvsem blokade, slabe bonitete, insolventnost. 

Tega je veliko, zato smo zelo previdni pri poslovanju s takimi 

strankami. Tudi izkušnje iz preteklega poslovanja pokažejo 
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marsikaj. Če imamo slabe izkušnje z nekim partnerjem, 

verjetno ne bomo šli v ponovno sodelovanje z njim. 

E: Pri Boniteta.si je vsak podatek viden ali je nekdo 

prijavljen v kateri postopek insolventnosti in ali je kakšen 

narok ali kateri koli postopek stečaja ali prisilne poravnave. 

Zadeva je v treh dneh zapisana, ker to izvira iz baze. V 

Sloveniji je vse takoj vidno. Če vidim podatek insolventno, 

zablokirano, je to tudi znak bonitetne ocene, ki je rdeča, 

najnižja. Primerov da prijavljamo terjatve v insolventni 

postopek imamo zato zelo malo. Do sedaj smo imeli le en tak 

primer. Običajno skušamo že prej preverjati zadeve, da do 

tega ne pride.  

F: Glavni pokazatelj je predvsem ta, da se stranka izmika 

plačilu. Razlog pa je predvsem v tem, da je stranka že v 

blokadi ali pa da se je zoper njo že začel postopek zaradi 

insolventnosti.  

Kaj menite o preverjanju poslovnih dogodkov dolžnika? 

A: Nujno je treba analizirati plačilno sposobnost kupca, 

preden se odločimo za prodajo blaga in storitev kupcu, 

preden odobrimo odlog plačila, popuste in tolerance pri 

zamudah plačila. 

B: Imamo sicer stalne stranke, vendar mislim, da je potrebno 

tudi kaj preveriti. Vendar, ko dolžnik ne plača, je v bistvu že 

prepozno za kar koli. Gremo sicer preveriti in vidimo, da ima 

na primer blokiran račun. Preverjamo tudi ali je dolžnik v 

insolventnem postopku ter prijavimo terjatve. Poslužujemo se 

predvsem Ibona, če pa gre za kakšnega večjega kupca, pa 

damo posebej izdelati bonitetno oceno.  

C: To je obvezno, ker če tega ne storiš, lahko hitro tudi sam 

zapadeš v kakšno situacijo, ko imaš probleme. 

D: To je najbolj pomembno pri vsakem poslovanju, saj se le 

na tak način izognemo neljubim situacijam. Potrebno je 

preverjati pred začetkom poslovanja in tudi vmes, ves čas, na 

vse možne načine. Včasih imamo občutek, da imajo priliv, 

ampak imajo kakšne druge stvari ali pa imajo celo blokade. 

Vedno ne vemo, saj tudi na javno dostopnem portalu, na 
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Ajpesu podatki glede tega niso ažurni in tekoči, da bi bilo 

razvidno, kaj se z nekim partnerjem dogaja trenutno.  

E: To je pri nas stalnica, brez tega ne gre. Pred začetkom 

poslovanja z nekom, je potrebno preventivno delovati. Pri 

naši prodaji veljajo pravila igre za vse enako. Ni tukaj 

sorodnika, prijatelja, tukaj so pravila igre za vse enaka in to 

so i-Bon ocene. Bonitetno oceno imate dinamično in statično, 

ena je na denarni tok, ena je na bilanco stanja. Podjetje ki ima 

dobro bilanco stanja in dela že vrsto let dobiček, ima in 

povečuje kapital. Tudi če ima malenkost slabši denarni tok, je 

velika verjetnost, da bo do plačila prišlo. Podjetje pa, ki nima 

že deset let bilance stanja dobre, je blokirano, je velika 

verjetnost, da bo do izvršbe prišlo. Tukaj je potrebna »zdrava 

kmečka logika«, tu je stvar zelo enostavna. 

F: Preden začnemo z nekom poslovati preverjamo 

poslovanje, bonitete, predvsem preko javnih objav ali pa 

preko kakšnih drugih informacij, kot na primer z medijev ali 

časopisov. Če ni plačila gremo ven z opomini, nato šele z 

izvršbo kupca. Ustavitev poslovanja je skrajna možnost. 

Mogoče je to napaka, vendar mi najprej gledamo z vidika 

stranke, predvsem zato ker imamo gostinsko dejavnost. 

Gledamo bolj na ljudi, ki niso sami krivi, če nam njihov 

delodajalec še ni poravnal dolga. Prav tako pa gre tudi za to, 

da bo imel upnik še večje probleme, če njegovi delavci pri 

nas ne bodo dobili storitev.  

Kaj menite o telefonskem opominjanju? 

A: Telefonska izterjava je hitra, enostavna, poceni, je 

najpogostejša oblika. Nujna je spretna komunikacija in dobra 

priprava gradiva tistega, ki terja. Izterjevalec mora biti 

vztrajen in prijazen. Pri nas imamo vpeljan sistem 

opominjanja. Imamo redne stike s strankami že ob naročilu, 

plačila spremljamo v računovodstvu in komercialisti, in v 

kolikor ugotovimo zamude pri plačilu, jih pač spomnimo po 

telefonu. Telefonski kontakt s stranko v zvezi s plačili je pri 

nas kar uspešen način. To so osebni stiki, stranke že poznaš 

in je to najhitrejši in najboljši način, da pridemo do poplačila. 
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Bolj sporne zadeve pa rešuje naprej računovodstvo. V kolikor 

pa telefonsko opominjanje ni uspešno, pa pošiljamo tudi 

pisne opomine. Včasih je dovolj, da računovodkinja stranki 

pošlje opomin, kjer je navedeno, da bomo šli v izvršbo v 

primeru neplačila. Imamo klasične opomine na obrazcu, 

preko računalniškega sistema. V določenih primerih pa se 

poslužujemo tudi osebno napisanih opominov, kjer stranki 

ponudimo razne možnosti plačila, ki jih prilagodimo vsaki 

stranki posebej. 

B: To je dobra in uspešna oblika opominjanja. Prednost 

telefonskega kontakta vidim v tem, da imaš s stranko 

neposredni kontakt in s tem nekako zabrišeš ostrino med 

dolžnikom in upnikom. Na papirju so samo napisana dejstva, 

kaj bo sledilo v primeru neplačila. 

C: Telefonski kontakt mora biti prijazen in spoštljiv, pri tem 

na nek način prosimo za plačilo in se dogovarjamo o kakšnih 

drugih možnostih. Seveda pa so odzivi strank včasih slabi.  

D: Mislim, da je to najboljši stik ves čas, sploh na začetku saj 

dobiš nek »feedback«, izveš kaj sploh podjetje razmišlja in 

ali ti misli plačati ali okleva. To že takoj občutiš, že prvi stik 

ti marsikdaj nakaže kako se bo zadeva izšla.  

E: Osebni kontakt je vedno »fajn«. Izterjava je premo 

sorazmerna s časom. Hitrejše kot greš v izterjavo, prej kot 

greš, bolj kot si vztrajen na začetku, večji je efekt. Ko gre za 

večje zneske začnem tudi jaz klicati, opozarjati in moram biti 

pri tem zelo vztrajen. 

F: Mislim, da je to najboljši in najbolj učinkovit način, da 

pridemo do plačila. Že pri prvem pogovoru lahko predvidimo 

kdaj bomo prišli do denarja. Kjer je zadeva problematična, 

dolžniki ne dvigujejo telefona ali pa dviguje tisti, ki ni 

pristojen. Tisti, ki pa je pristojen, je pa ves čas odsoten. 

Potem nam ne preostane drugega, kot da gremo v izvršbo. 

TEMA 3: OBRAVNAVA DOLŽNIKOV 

Kako pogosto se soočate z dolžniki, koliko časa vam vzame 

njihova obravnava? 

A: Z dolžniki se soočamo vsakodnevno, tako komercialisti 
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pri sami prodaji, kot knjigovodja, ki izvaja kompenzacije in 

ostale oblike zapiranja.  

B: Z dolžniki imamo dnevno opravka. To je sestavni del 

mojega dela, kakor tudi opominjanje. 

C: V glavnem so to eni in isti dolžniki, ki se ne držijo rokov, 

je pa tudi nekaj takih, ki sploh ne plačajo, bodisi nimajo ali 

pa nočejo. Da pridemo do plačila pa se bolj angažiramo pri 

dolžnikih z višjimi zneski dolga. 

D: Ker imamo tako dejavnost, se z njimi soočamo kar 

dnevno. Točno na valuto zapadlosti ne plačujejo vsi. 

Navadno jim najprej pošljemo sporočilo po e-mailu. Potem 

kakšen teden dva počakamo in če ni odziva jih potem 

pokličemo po telefonu.  

E: Pozna se kriza, vendar ker storimo že pred začetkom 

poslovanja vse, da do dolžniškega razmerja ne pride, nimamo 

takih primerov prav veliko.  

F: K sreči se zadnje čase manj srečujemo s takimi strankami. 

Točno na valuto ne plačujejo vsi, vendar pa plačujejo z 

zamikom, kar pa v teh kriznih časih toleriramo. Obravnava 

dolžnika nam vzame včasih več časa, predvsem če je 

nedosegljiv. Preden gremo v izvršbo, radi preverimo ali nam 

ponujajo kakšen drug način plačila.  

Kako predvidite izid izvršbe ob začetku obravnave dolžnika? 

A: Izvršba je po navadi uspešna, če v bonitetnih vpogledih 

dolžnik v zgodovini nima nobenih blokad, povprečne plačilne 

roke in dobre kazalnike poslovanja.  

B: Preverjamo tudi premoženje, vendar se sodne izvršbe 

poslužujemo izjemoma. Smo že imeli primere sodne izvršbe, 

predloge pa vlagamo preko e-portala sami. S sodno izvršbo 

nimamo dobrih izkušenj, saj so postopki dolgotrajni 

predvsem zaradi ugovorov dolžnika, zato je upanje da boš 

prišel do plačila v teh postopkih, že kar utopija. Kdor je 

resen, bi namreč plačal že prej na osnovi opominov.  

C: Približno že vemo kakšen bo izid, ker stranke že prej 

preverimo, pa tudi zato ker večinoma poslujemo z znanimi 

strankami.  
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D: Preverjamo premoženje, blokade računa, bonitete. Od tega 

je zelo odvisno ali bomo prišli do poplačila. Kakšne 

informacije dobimo tudi od drugih, ki z dolžniki poslujejo, te 

informacije so zelo dobrodošle.  

E: Pri stalnih strankah okvirno že vemo kakšen bo izid, 

problem je včasih pri strankah s katerimi poslujemo občasno. 

S kontaktom s stranko se lahko že marsikaj razjasni. Izid 

predvidimo tudi s preveritvijo bonitetne ocene ali blokad 

računa.  

F: Pred začetkom sodelovanja z novim kupcem se 

pozanimamo kakšen plačnik je, še posebej če je kupec večji. 

Pri stalnih strankah pa približno vemo kdaj in na kakšen 

način bo prišlo do plačila. Poslužujemo se tudi obveznega 

pobota. Pri nas glede tega nimamo problema ampak 

prijavimo vse, ne samo tisto, kar je mogoče »zakon malo 

narobe citiral«. Po zakonu moraš prijaviti zadnji račun. 

Mislim, da bi moral biti takšen način, da se prijavi vse, ne pa 

način ko račun enkrat prijaviš, in ga naslednjič ne rabiš več. 

Potem je to najbrž zgrešeno, ker če se trenutni mesec ne 

pobota, ne dobiš denarja. Naš predlog je bil takšen, vendar pa 

je bilo to na ministrstvu narobe razumljeno, saj so sprejeli 

zakon, da se prijavi račun samo za zadnji mesec. Mi torej 

prijavljamo vse tako obvezne, nezapadle, kot stare terjatve. 

Zaradi tega pa imamo tudi uspešno poravnavo do naših 

upnikov. Torej prijavljamo včasih tudi nezapadle terjatve, 

tako da nimamo težav z dobavitelji. Potem imamo lahko 

pogajalsko izhodišče pri cenah, kar vpliva na končni rezultat.  

Na kakšen način obravnavate dolžnika, za katerega ugotovite, 

da se izmika plačilu?  

A: Redno ga spremljajo komercialisti, kateri imajo vpogled v 

njegove zapadle obveznosti, imajo tudi določen limit dostave 

novega blaga in s tem prepoved izdaje novega blaga, nato 

sledijo dodatni ukrepi za zagotovitev plačila. Komercialist 

ima razdeljene dolžnike prav po regijah, ima tudi določeno 

število strank za katere mora skrbeti. To so stalni odjemalci, 

katere komercialist že pozna, ve kakšno je njihovo 
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poslovanje in jih še dodatno spremlja. Prav tako pa je 

potrebno tudi tiste resne firme s katerimi poslujemo že dalj 

časa stalno kontrolirati, saj tudi take lahko zaidejo v težave. 

Spremljamo zadevo na tak način,  da lahko začnemo takoj 

ukrepati, če to zaznamo.  

B: V takih primerih mu tudi zagrozim, predvsem z blokado 

dobave blaga. Mogoče to ni najbolj poslovno, je pa najbolj 

uspešno. Ne moremo tolerirati predolgih zamud pri plačilih, 

saj imajo že tako dolge valutne roke, pa še zamujajo šestdeset 

dni in še ne vedo kdaj bodo poravnali dolg. V takih primerih 

smo se lotili blokiranja dobav.  

C: Najprej ga pokličemo, opomnimo s pisnim opominom, 

potem pa gremo v izvršbo. Vendar pa so te izvršbe uspešne in 

neuspešne. Problem je, ker ne moremo odpisati terjatev, če 

nimamo sklepa sodišča, da je bila izvršba neuspešna. Pri tem 

pa nastanejo stroški, ki jih moramo sami kriti. Vendar, če 

hočemo terjatev odpisati nam drugega ne preostane. Imamo 

tudi nekaj takih dolžnikov, ki se izmikajo plačilu, zato damo 

zadevo v izvršbo in šele takrat stranka poravna. Čez nekaj 

časa se tak dolžnik zopet pojavi in zopet damo v izvršbo. To 

so eni in isti, ki na drugačen način sploh ne plačajo. Taki 

dolžniki pa tudi niso ključnega pomena za nas, zato z njimi še 

vedno poslujemo. 

D: V tem primeru so zadeve strožje. Takoj sledi opomin pred 

izvršbo. Stranke se pokliče, mogoče se jim da še eno 

možnost, da poravnajo dolg ali pa predlagamo kakšno 

kompenzacijo, če najdemo mi »verigo« zanjo. Je pa pri tem 

prisoten fizični obisk stranke, da dobimo štampiljko, da je 

zadeva res potrjena in ne gre za rizični posel. Dolžnika pa 

tudi ves čas spremljamo in preverjamo. Preden ga pokličemo 

se na to pripravimo, v bistvu izdelamo scenarij pogovora. 

Vse si zapisujemo in vodimo kronološko evidenco 

pogovorov. 

E: Dolžnik, ki je dolžan večjemu številu poslovnih partnerjev 

ali dokončno ni insolventen, ima vedno nekaj denarja, nekaj 

prilivov, običajno pa ima večje obveznosti. In tam je zelo 
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pomembno, da smo čim bolj, po domače povedano »tečni«, 

da smo mi tisti, ki nas prej poravna. Ta izmikanja nastopijo 

tudi pri kupcih, ki niso insolventni. Vendar če do izmikanj 

pride, mi po devetdesetih dneh ali pa tudi prej oddamo 

zadevo v postopek sodne izterjave. Tudi na tak način se lahko 

hitreje pride do plačila. Ker tistemu, ki ima še nekaj denarja 

in ki nima nekih pravnih osnov, da bi plačilo zavlekel, damo 

zadevo zelo enostavno naprej. Pri nekaterih vemo da drugim 

plačujejo, zato damo takoj zadevo v izterjavo in potem 

dobimo plačilo. 

F: K sreči nimamo dosti takih primerov. Je pa take stranke 

zelo težko dobiti, tudi po telefonu, saj so v glavnem 

nedosegljivi. Če pa jih že dobimo, pa vse obljubijo, da bodo 

plačali ali pa da se dobimo in se dogovorimo o plačilu, potem 

jih pa ni. V takih primerih nam ne preostane drugega kot 

izvršba. 

Na kakšen način se pozanimate o plačilni sposobnosti 

dolžnika? Česa se pri tem poslužujete? 

A: Poleg rednih dnevnih novic preverjamo bonitete kupcev 

na spletni strani Bonitete.si, na Ajpesu preverimo morebitno 

insolventnost, preverjamo tudi kratkoročne plačilne 

sposobnosti kupca, kakšen je njegov tržni položaj, kdo vodi 

podjetje, s kom so vodilno povezani.  

B: Predvsem preverjamo bonitete kupcev. Kaj dosti 

informacij pa nimamo na voljo. Ko so že blokirani računi je 

že skoraj prepozno. 

C: Veliko se pozanimam na spletu, pa tudi preko Obrtnika 

dobim kakšno uporabno informacijo.  

D: Preverjamo podjetja recimo preko časopisa Finance in 

sprotno spremljamo, tako da že vnaprej vemo ali je podjetje 

zašlo v težave. Pazljivi smo pri podjetjih, za katera se govori, 

da bodo šla v stečaj in če naši podizvajalci sodelujejo s 

takimi podjetji, smo pri nadaljnjem sklepanju takih poslov 

zelo previdni. Se izogibamo poslovanju s tako firmo. Druga 

stvar pa je ta, da če dalj časa delaš z neko firmo, že veš 

približno kako posluje, jo pa moraš vseeno spremljati in se 
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malo pozanimati pri drugih, ki z njo delajo. To pride v poštev 

predvsem pri večjih poslih. Se pa posvetujemo tudi med 

samo, z direktorjem ali pa z delavci iz terena, ki prinesejo 

kakšne informacije. Glede bonitet se poslužujemo tudi 

računovodskega servisa, če ima še kakšno nadgradnjo 

bonitet. V bistvu si poskušamo poiskati čim več raznovrstnih 

informacij sami. 

E: Mi stavimo na bonitetne ocene oziroma limite za 

posamezne stranke. Limite postavlja računovodkinja oziroma 

vodja kontrole ali pa jaz, lahko pa skupaj in določimo pod 

kakšnimi pogoji lahko sodelujemo z novim kupcem. S starim 

kupcem pa imamo že utečeno pot. 

F: Praviloma začnemo poslovati z vsakim, nismo še imeli 

toliko slabih izkušenj, da ne bi postopali na tak način. V 

glavnem v začetku stvari gredo gladko, potem se pa dostikrat 

kasneje ustavi. Ko stranka prvič pride, je težko spraševati za 

kakšno garancijo ali zavarovanje. Že na banki je težko dobiti 

bančno garancijo, pa tudi prvič, ko pride stranka, je to težko 

zahtevati. Takšna je pač naša miselnost, v tujini imajo 

drugače urejeno. Tako, da rajši preverimo bonitete preko 

Ibona. 

Kako pogosto se soočate s težavnimi strankami? Kako se to 

odraža pri vašem delu? 

A: Problem je, ker stalne in velike gospodarske družbe, ki so 

bile redni plačniki in jih več toliko ne preverjaš, nenadoma 

zaidejo v težave in še preden se zaveš resnosti situacije, je 

podjetje že insolventno. Poslužujemo se tudi obiskov strank, 

predvsem v težjih primerih, pri problematičnih strankah. 

Takih obiskov se udeleži tudi vodja komerciale, lahko pa tudi 

direktor. 

B: Težavne stranke se tudi pojavljajo, vendar skušamo biti 

čim bolj razumevajoči in prijazni. Postavimo se na stališče 

stranke in če se le da, se izogibamo konfliktom. Včasih se 

zgodi, da kakšna stranka dolga noče poravnati, vendar je več 

takih, ki pa ga ne morejo poravnati.  

C: Težavne stranke, predvsem fizične osebe se občasno 
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pojavijo pri servisiranju ali avtopralnici. Nekatere so zelo 

nesramne, komplicirajo tudi glede plačila. V avtopralnici tudi 

nekatere firme ne plačujejo. Potrebno je ostati miren in se ne 

spuščati v prepire. 

D: Kakšnih zelo težavnih strank nimamo. Občasno, se sicer 

pojavi kakšna, vendar s primernim pogovorom nekako 

rešimo zadevo. Mogoče se enkrat na leto najde kakšen 

posameznik, ki je aroganten in ima kulturo odnosa do nas na 

malo nizkem nivoju. Nekateri znajo biti malo žaljivi, vendar 

nekako se zadeve rešijo s pogovorom, strpnostjo in nekako 

pridemo do poplačila. Če smo deležni kakšnih žaljivih 

komentarjev, take pogovore najrajši ignoriramo. Za delo s 

strankami moraš imeti tudi nekaj znanja iz psihologije.  

E: Za enkrat nimamo takih primerov, ker zadeve rešujemo 

sproti.  

F: Skušamo najti kompromis. Ne zapletamo se v konflikte 

ampak rešujemo zadevo po najugodnejši poti, se prilagajamo 

strankam, ker je to zaradi narave dela v našem podjetju 

nujno. Kakšnih posebno težavnih strank pa niti nimamo. 

TEMA 4: SISTEM OBRAVNAVE DOLŽNIKOV 

Kakšne so pri vas usmeritve oziroma sistemi glede obravnave 

dolžnikov? Kakšno metodologijo oziroma postopke 

uporabljate v zvezi z obravnavo dolžnikov? 

A: Metode rednih tedenskih sestankov s komercialisti, ki so 

hkrati zadolženi za posamezne stranke, na katerih pa se 

preverja zapadlost terjatev in ostala problematika. Na 

tedenskih sestankih vse terjatve primerjamo s prejšnjim 

tednom. Evidenco vodimo po dnevih, do petnajst dni, do 

trideset dni, do šestdeset dni in po kupcih in potem plačila 

redno spremljamo. Če pride do izvršbe, vse vodimo sami 

elektronsko. V kolikor izvršba ni uspešna, podamo poizvedbo 

še na drugo imetje dolžnika in nadaljujemo s postopkom. 

Vendar je izid teh postopkov že bolj vprašljiv. Imamo tudi 

primere, ko stranka noče poravnati dolga, čeprav ima 

sredstva na računih. V takih primerih potem vložimo predlog 

za izvršbo na njegova sredstva in na ta način prejmemo tudi 
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plačilo. Če je nekdo slabši plačnik, še ni rečeno, da bomo z 

njim prekinili poslovanje, smo pa bolj previdni in se skušamo 

bolj zavarovati, mu pa ponudimo tudi možnost plačila po 

obrokih. Poslužujemo pa se tudi limita pri odprtih postavkah, 

ker če gre poslovni partner čez mejo, tudi ne more dobiti 

nove robe. Naročila pa komercialist tudi ne sme prevzeti, če 

presega njegov limit. Tudi v našem računalniškem sistemu 

imamo v takih primerih vzpostavljeno blokado in mu tudi 

sistem ne dovoli, da izdela novo naročilo. 

B: Da bi imeli točno določen sistem obravnave dolžnikov, 

tega nimamo. Imamo pa nek protokol glede obravnave 

dolžnikov predvsem glede vsakodnevnega spremljanja 

dolžnikov. Dejstvo je, da stranke vsakodnevno spremljamo 

preko zapadlih postavk iz knjigovodskih evidenc, ki so 

ažurne. Dobivamo informacije od komercialistov, ki se 

ukvarjajo s fizičnim spremljanjem teh strank. Tudi oni 

sodelujejo v tem postopku, stranke opominjajo in skušajo 

pridobiti informacije zakaj je prišlo do neplačila. Redno 

obiskujejo stranke in imajo stik tudi z drugimi zaposlenimi v 

tisti firmi, na primer s plačilnim prometom računovodjo, 

direktorjem, nabavnimi referenti. Vsakršna informacija iz 

kakršnega koli okolja je dobrodošla. Potem se te informacije 

uskladijo in ustvarimo si neko sliko splošnega stanja o firmi s 

katero poslujemo. 

C: Dvakrat mesečno opravimo pregled dolžnikov in plačil. 

Potem imamo sestanke, kjer se poroča direktorju koliko je 

kdo dolžan. Direktor nato odloča, kaj gre naprej v izvršbo. 

On je tudi zadnji, ki odloča kaj gre naprej in kaj ne. Opravlja 

tudi pogovore s strankami in sklepa morebitne kompromise. 

Moram pa vam povedati, da je veliko neizterljivega, stranke 

veliko obljubljajo, vendar obljubljenega ne izpolnijo. To je 

problem, zato rajši sprejmemo tisto kar ponujajo, čeprav je 

nekaj manj. V Sloveniji imamo malo kupcev avtomobilske 

industrije, saj so drugi časi. Drugače pa imamo izvoz. 

Velikokrat damo tudi rabat, na primer za češke in nemške 

kupce, drugega nam ne preostane. To dobimo potem vse 
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plačano. 

D: Stalne stranke, pri katerih imamo dolgoletne pogodbe 

sigurno drugače obravnavamo. V bistvu jih pokličemo na 

prijazen način, arogantni nismo do nikogar, saj se zavedamo, 

da je uspeh tudi v pravilni in korektni komunikaciji. Če 

ugotovimo, da ni druge možnosti potem gremo v e-izvršbo, s 

tem da stranko opozorimo, ji povemo, da nam drugega ne 

preostane. V bistvu čakamo do zadnjega, saj ne želimo s 

kupcem priti v slab odnos. To pomeni, da ne bo tak kupec 

več hotel z nami sodelovati. Zato smo pri vlaganju teh 

predlogov zelo previdni in je to le skrajna možnost. To je v 

bistvu »last minute varianta«, da boš dobil denar, njim pa se 

boš zameril. Kakšnih internih navodil za obravnavo 

dolžnikov nimamo, vse delamo sproti, različno od primera do 

primera.  

E: Imamo interna navodila, ki so sicer zelo enostavna. Imamo 

prvi opomin, drugi opomin, tretji opomin pa je pred izvršbo. 

Postopek ki traja od prvega opomina do tretjega opomina je 

maksimalno devetdeset dni po zapadlosti valute. Sam 

postopek pa preverja komercialist. Izvršbe pa vlagamo sami 

preko sodišča elektronsko, imamo svoje računovodstvo, ki to 

dela. Če pa gre za pravdni postopek pa imamo tudi 

pogodbeno razmerje z odvetnikom, kateremu predamo 

zadevo in nam potem on pripravi vse kar je treba. Preden so 

kakšne odločitve sprejete, pa je včasih težko, vendar ne toliko 

pri kupcih enkratnega značaja ampak pri stalnih. Mi imamo v 

strukturi prodaje večino stalnih kupcev in nekaj tistih z 

določenim projektom, ko je posel narejen in z njimi 

zaključimo. Težje je delati s tistimi, ki so stalni kupci doma. 

Če delamo s tujino, jih je lahko prepričati, da dajo 

stoodstotno zavarovanje, saj se ne poznamo. Zato imamo v 

tujini vse pokrito. V Sloveniji pa ni čisto tako. Tukaj imamo 

recimo veliko firmo s katero delamo velik delež svojega 

prometa. To nam predstavlja problem, saj nimamo 

zavarovanja oni pa konstantno zamujajo s plačili. Če bi imeli 

zavarovanje, bi morali prenehati sodelovati z njimi, vendar bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bilo to zelo enostransko. Potem bi bilo treba zmanjšati delež 

zaposlenih ali pa se ne bi tako razvijali kot se. V tem primeru 

jih zdaj trenutno dnevno spremljam in sicer po blokadah, po 

tožbah, v vsem kar se z njimi dogaja. Zmanjšali so že nekaj 

svojega kapitala in vem da so zadolženi. To podjetje pa ima 

velik tržni potencial na trgu, da se jim stvar lahko dokaj 

normalno izide. Koliko je zadolženo je težko reči ali je 

preveč ali ne in ni strokovnjaka, ki bi to rekel. Vendar denar 

za enkrat še prihaja, toda z zamikom. Poraja pa se vprašanje, 

kaj storiti če se zadeva poslabša. Na tak način recimo prihaja 

pri obravnavi naših strateških poslovnih partnerjev do 

poslovnih odločitev, ki so ključnega pomena za našo družbo. 

Tako, da v nekaterih primerih ni nekega jasnega pravila, 

potrebno je pretehtati celotno situacijo in se odločiti. 

F: Stranke kličemo, jih opominjamo, za sodno izvršbo pa se 

le redko odločimo. Zato nimamo kakšnega posebnega 

sistema. Mislim, da je vsaka stranka poglavje zase, zato tudi 

vsako stranko, če ne plača po opominu, obravnavamo 

posebej. Težave s plačili imamo z večjimi pa tudi z manjšimi 

pravnimi osebami. Naš največji kupec ima težave, zato se pri 

njih poslužujemo stoodstotne kompenzacije. Ker od njih ne 

dobimo niti evra plačila, problem rešujemo na način, da si 

moramo plačilo zagotoviti s prodajo terjatev. Pri tem pa 

moramo plačati določen odstotek, da sploh dobimo gotovino. 

Potem je tu še nekaj drugih podjetij, ki tudi zamujajo s 

plačilom, ker na primer tudi sami čakajo na pobot ali kakšen 

drug priliv. Za zdaj plačila nekako zagotovimo tudi tako da 

se zavarujemo. Ko pride tako daleč, da vidimo, da očitno ne 

bo plačila, začnemo z izvršbo. Izvršb pri nas ne vlagamo 

sami ampak to prepustimo odvetniku. Sicer poznamo zadevo 

in vemo da se vlaga elektronsko, vendar se nismo še lotili 

tega načina vlaganja predlogov. Zadnje čase niti nimamo 

toliko takih primerov. S tistimi, ki jih imamo v izvršbah, pa 

smo nehali delati, saj nismo uspeli izterjati denarja niti z 

izvršbo. 

Kakšne so vaše potrebe po natančno definiranih postopkih pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

obravnavi dolžnikov? 

A: Potrebe so stalne in nujne. Uspeh vidimo v tem, da smo 

pri svojih nalogah striktni in takoj ukrepamo. Tudi če smo na 

dopustu, se med sabo nadomeščamo, tako da nobena zadeva 

ne ostane dalj časa odprta. Ves čas spremljamo in imamo vse 

informacije v zvezi s plačili. V začetku se je pojavljala 

dilema, kdo naj bi spremljal plačila ali komercialist ali 

računovodja. Vendar je prav komercialist tista oseba, ki je v 

stalnem osebnem kontaktu s stranko, je usposobljen za 

komuniciranje, stranko pozna in ve kako in na kakšen način 

uspešno komunicirati. Bolj so oni uspešni, kot nekdo čisto 

tretji. Ta način imamo uveden predvsem tudi iz razloga, ker 

gre pri nas za stalne odjemalce. Je pa res, da moramo naše 

stranke neprestano preverjati. V kolikor se pojavijo zamude s 

plačili nad šestdeset dni, bo kdorkoli od nas zelo težko še kaj 

dobil.  

B :V tako majhnih podjetjih kot smo mi, se mi zdi, da skoraj 

ni potrebno, da bi imeli natančno določene postopke glede 

obravnave dolžnikov. V nekaterih večjih podjetjih, kjer imajo 

morebiti službo za izterjavo mislim, da bi bile take potrebe 

večje. 

C: Nimamo potrebe po natančno opredeljenih postopkih, ker 

nimamo tako velikega števila strank. Vsak primer 

obravnavamo posebej. Delamo v nekih okvirih, stranke 

kličemo ali opominjamo, damo zadeve v izvršbo, v določenih 

primerih pa se pogovarjamo tudi individualno. Smo med 

seboj zelo povezani. Smo 40-članski kolektiv, ki tesno 

sodelujemo in delamo v dobro družbe in naših poslovnih 

partnerjev. 

D: Kakšne potrebe po natančno definiranih postopkih ne 

vidimo, saj vse rešujemo sproti, od primera do primera. V 

bistvu nas je malo, ki se s tem ukvarjamo, delam v bistvu jaz 

in po potrebi povem oziroma naučim še druge. To pride 

predvsem v poštev med dopusti. Drugače pa smo 

dogovorjeni, da me pokličejo, če se pojavi kakšna dilema. 

E: Lahko rečem, da imamo postopke natančno določene in od 
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njih ne odstopamo. Striktno se držimo pravil, saj le na tak 

način pridemo do plačila. Preden gre zadeva v izvršitev, 

pošiljamo pisne opomine, lahko obravnavamo različne 

kompenzacije, kar je odvisno od dogovora s stranko. 

F: Vsak primer je specifičen, zato vsak primer obravnavamo 

posebej. Nimamo natančno definiranih postopkov ampak 

dolžnike obravnavamo v določenem okviru, v katerem so 

možna odstopanja in dogovori, kot na primer kompenzacije 

ali odkup terjatev. Če bi obravnavali vse na isti način, ne bi 

mogli doseči določenih dogovorov s strankami.  

Kakšne imate možnosti glede podaje predlogov za 

spremembe, izboljšave v vaši družbi?  

A: Vse spremembe, ki vodijo k dvigu kakovosti izdelkov in 

pogojev za delo s strani zaposlenih so dobrodošle in 

posledično vodijo k zadovoljstvu vseh in izboljšujejo 

proizvodni in poslovni proces.  

B: Mi smo odprti za vse predloge in se med seboj 

posvetujemo. Če kdo predlaga kaj kar bi bilo koristno za nas, 

to tudi upoštevamo. 

C:Vsak predlog je dobrodošel. Smo odprti za spremembe, 

katerekoli in kadarkoli. Iščemo pa tudi informacije preko 

koga, ki pozna poslovnega partnerja.  

D: Če se pojavi kakšen predlog za spremembo utečenih 

postopkov se pri tem posvetujem z direktorjem. To je 

predvsem v primeru, ko se odločamo kako naj bi posamezno 

stranko obravnavali. Direktor to potrdi ali pa mi poda o 

stranki kakšno informacijo s terena, kako naj se jo obravnava, 

tako da ves čas sodelujeva. Jaz vidim zadevo preko 

dokumentacije in pogovorov s strankami. Izvršbo delam na 

podlagi izdanih računov in prejetih plačil, direktor pa mi 

poda informacije še s terena. O vsaki zadevi se dogovarjava 

sproti, ko se pojavi potreba. 

E: Zadeve dnevno urejamo in sodelujemo med sabo. Za vse 

predloge smo odprti.  

F: Vsak predlog, katerega namen so določene izboljšave, je 

dobrodošel. Smo odprti za uvedbo izboljšav in novosti.  
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Kako spremljate procese izterjave? 

A: Procese izterjave spremljamo redno v primerjavi s stanjem 

preteklega tedna,  kjer je točno razvidno stanje novih, 

nezapadlih faktur in morebitnih premikov že zapadlih faktur 

po saldu. Stanje se spremlja v relaciji komercialist, 

knjigovodja, vodstvo podjetja. Najpomembnejša je torej 

ažurna evidenca, tako pri telefonskih pogovorih, kot tudi pri 

drugih postopkih. Zelo pomembno je, da vodiš evidenco kdaj 

si koga klical, kakšen je bil dogovor, da naslednjič veš kaj in 

kako si se že dogovoril.  

B: Procese izterjave spremljamo redno in ažurno. To mora 

biti ažurno predvsem zaradi blokiranih dobav. Ko na primer 

dolžnik dolg poravna, moram prodajni službi takoj sporočiti, 

da je dobava sproščena. Vse terjatve imamo nezavarovane, 

saj če bi predlagali zavarovanje, bi verjetno kupca izgubili.  

C: Zadeve spremljamo, da vemo ali bomo dobili denar ali ne. 

Ne vodimo pa kakšnih dodatnih evidenc glede tega. Na vsake 

štirinajst dni spremljamo stranke. Imamo tudi ISO certifikat, 

da o tem delamo poročila. 

D: Izterjavo spremljamo redno, imamo shranjene dopise, vse 

ker strankam pošiljamo. Približno dvakrat letno pregledamo 

vse zadeve, sicer pa izterjavo izvajamo in spremljamo sproti. 

E: Zadeve spremljamo dnevno in smo ves čas aktivni.  

F: Procese sodne izterjave spremljamo, o tem nas seznanja in 

obvešča odvetnik. Obvesti nas ali gre za izvršbo na sredstva 

ali na premično in nepremično premoženje in v kakšni fazi je 

izvršba. Vendar je to skrajna možnost. Najprej seveda sami 

preverjamo in poskusimo dobiti stranko, se z njo pogovoriti o 

kakšnih drugih možnostih. Če možnosti za poplačilo ni, sedaj 

že po zakonu vidimo, da je zadeva brezupna. Če hočemo 

terjatev odpisati jo je potrebno še določen čas voditi, da 

imamo še s tem stroške, čeprav vemo, da iz tega ne bo nič. 

Mi kot upnik nimamo veliko možnosti, stroške pa imamo 

vseeno. Imamo torej dodatne stroške tako izvršitelja kot 

stroške sodišča, čeprav tako izvršitelj kot sodišče nista 

naredila nič. Res je, da je to včasih nemogoče, vendar ne 
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skoraj vedno. Mislim, da izvršitelji in sodišča svoje vloge ne 

opravljajo tako kot bi morali. Mislim tudi, da bi bilo v takih 

primerih glede zakonodaje potrebno kaj storiti. Dodatni 

stroški pa se pojavljajo tudi v primeru, ko gre firma v stečaj 

in ko nima več nobenega premoženja. Mi imamo terjatev in 

če je ne bomo prijavili v stečajnem postopku, nimamo 

pravice do odpisa. To pa zopet predstavlja strošek, za 

katerega lahko rečemo, da je » stran vržen denar«, saj v takih 

primerih dvakrat izgubmo. To je stvar države in slabega 

zakona, zato smo nemočni. 

Kako sodelujete z zunanjimi agencijami v zvezi z izterjavo?  

A: Informirani smo z delovanjem zunanjih agencij, ki se 

ukvarjajo izključno z izterjavo, vendar tega načina ne 

uporabljamo, ker sami vodimo proces.  

B: Zunanjih agencij za izterjavo se poslužujemo, ko gre za 

izterjavo dolžnikov v tujini, vendar takih primerov ni tako 

veliko.  

C: Zelo malo, rajši izterjamo zadeve sami, kolikor lahko. 

D: Z zunanjimi agencijami ne sodelujemo, razen v primerih, 

ko gre za odkupe terjatev, to so finančne institucije s katerimi 

pa po potrebi sodelujemo. 

E: Zunanjih agencij se ne poslužujemo, razen za tujino. 

Imamo družbo, ki deluje kot faktoring, kjer mi vse naše 

fakture na nek način prodamo tistim, ki nimajo zavarovanja. 

Mi imamo v tujini velik del posla. Približno polovica je tistih, 

ki imajo bančne garancije, ki so dolgoročne. To je v bistvu 

njihov limit v okviru katerega oni lahko odprto delajo. 

Medtem pa tisti, ki pa tega nimajo, ki imajo nek valutni rok 

in ki nimajo zavarovanih terjatev, obveznosti, jih pa mi 

prodamo preko faktoringa z določenim odstotkom provizije 

in je potem praktično on dolžnik temu faktoringu, mi pa 

dobimo 100 % plačilo.  

F: Z njimi ne sodelujemo več, zadeve peljemo preko 

odvetnikov. Smo se posluževali tudi zunanje agencije, ki se 

ukvarja z izterjavo, vendar če pride zadeva tako daleč, da je 

težko izterljiva oziroma neizterljiva se raje umaknemo, saj 
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imamo samo stroške. Na primer za terjatve, ki so na prvi 

pogled problematične, poskušamo ugotoviti ali je zadevo 

možno na kakšen način kompenzirati. Če je možno, za nas 

zadeva ni več problematična. Tudi če imamo posel z 

nelikvidno firmo in če je dobra volja na drugi strani, se skoraj 

vedno najde rešitev. Največji problem je v tem, da nekdo ni 

pripravljen poravnati in da je tudi agencija nemočna. V takih 

primerih se raje umaknemo. Z agencijami pa tudi nimamo 

vedno dobrih izkušenj, predvsem v primerih, ko mi za neko 

terjatev, ki je pri nas ne vidimo sto odstotno rešljivo, oddamo 

agenciji za izterjati za recimo sedemdeset odstotkov, je te 

agencije ne vzamejo. One vzamejo terjatev, ki zapade v 

plačilo recimo naslednji mesec, to je trideset dni. Mi lahko 

počakamo trideset dni, problem je, ker bi lahko mogoče 

prišlo prej do plačila, po tridesetih dneh pa je možno, da bo s 

tistim denarjem, ki smo ga mi pričakovali, poplačan nekdo 

drug. Zato nimamo dobrih izkušenj z agencijo. 

Na kakšen način se poslužujete sodnih postopkov? 

A: Sodne postopke izvajamo sami preko COVL. V nekaterih 

primerih dobimo denar zelo hitro, v roku enega meseca, v 

nekaterih primerih pa kasneje ali pa sploh ne. Za nekaj zadev 

pa smo vključili odvetnika. Glede vlaganja predlogov zoper 

sporne stranke, s se posvetujemo na rednih tedenskih 

sestankih. To pa je skrajno sredstvo, ki se ga poslužujemo, in 

sicer zgolj v primerih, ko res ne moremo drugače. Je pa to 

povezano z visokimi stroški, še posebej če vlagamo na primer 

izvršbo na nepremičnino. Predvsem so v teh primerih zelo 

visoki stroški raznih izvršiteljev, pa še dobiti jih je težko. 

Tako da tega načina, če se le da, ne uporabljamo več. 

B: Sodnih postopkov smo imeli zelo malo, kar pa jih imamo, 

jih izvajamo sami preko COVL. Ta način je pri nas res zadnja 

varianta, saj skušamo prej storiti vse, da do tega ne pride.  

C: Sami vlagamo predloge na transakcijski račun in potem 

spremljamo zadevo. Zadevo ocenimo ali je tudi to sploh 

smiselno. Če izterjava na transakcijski račun ni uspešna, ne 

vlagamo zadev naprej na premično ali nepremično 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skrajna varianta 

če ni druge možnosti 

samostojno vlaganje 

predlogov preko 

COVL 

pomoč odvetnika za 

zapletene primere 

oceniti smiselnost 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samostojno vlaganje 

preko odvetnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

premoženje, zato tudi niti ne ugotavljamo premoženja 

stranke. V Sloveniji smo že imeli izvršbo, ki je pripeljala do 

rubeža, ko pa je šel direktor na dražbo, da se prijavi kot 

kupec, stroja ni bilo več. Dobri advokati znajo to lepo 

izpeljati, mi pa odnehamo, ker je škoda energije pa tudi ne 

izplača se nam vedno. Pri majhnih zneskih se to sploh ne 

izplača, pri velikih pa bi šli verjetno tudi v to, čeprav ne radi. 

D: Predloge za izterjavo pripravljamo sami preko e-izvršbe. 

Tega sicer nimamo veliko, približno pet primerov letno. 

Vendar če ni druge možnosti, poskusimo še s to skrajno 

varianto. Če pa je potrebno podati kakšne odgovore na 

ugovore glede izvršbe ali pa če pride do kakšnega 

zapletenega primera, pa nam to naredi odvetnik.  

E: Sodne postopke vlagamo sami elektronsko, pravdne 

postopke pa predamo odvetniku. Vse kar se dogaja vmes, 

potem spremljamo in smo z zadevami na tekočem. 

F: Najprej poskusimo izterjati telefonsko, nato z opomini. Če 

ni pravega odziva, potem izdamo pisni opomin pred tožbo, 

preden zadevo predamo odvetniku. Seveda pa se 

poslužujemo tudi obiska pri stranki, predvsem v primerih, ko 

je stranka problematična. Glede takega postopanja se 

posvetujemo med sabo. Ker imamo različne stranke, je pri 

nekaterih je bolj uspešno, če jih obiščemo in se pogovorimo 

glede plačila. Računovodski servis nam pripravi podatke 

stanja, potem pa sami skušamo zaključiti z nekom, ki obljubi, 

da bo dolg poravnal. Če do plačila ne pride, potem pošljemo 

»papirnat« opomin,  kasneje pa tudi opomin pred izvršbo in 

če še ni efekta, predamo zadevo zunanjemu izvajalcu, 

odvetniku. 

TEMA 5: SOOČANJE Z NOVOSTMI PRI DELU 

Kako se soočate z novostmi v zvezi z izterjavo?  

A: Spremljamo novosti, v kratkem smo naložili novo verzijo 

portal e-Sodstvo, ki je dopolnjena in spremenjena. Smo pa za 

naše sporne kupce, ki jih imamo v tožbah pridobili tudi 

podatke o dolžnikovem premoženju in sicer o lastništvu 

motornih vozil, o zaposlitvi dolžnika, o dolžnikovih 
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vrednostnih papirjih, o nepremičninah. Nato smo podali 

spremembo na predlagana sredstva izvršbe, v kolikor nismo 

prejeli nič poplačil s strani transakcijskih računov. Z 

novostmi se seznanjamo tudi na seminarjih, ki jih organizira 

Obrtna zbornica.  

B: Ves čas se med sabo informiramo in sodelujemo v vseh 

pomembnih zadevah.  

C: Preko Obrtnika pa tudi na spletu se najde marsikaj 

uporabnega. Ogromno informacij pa je tudi v medijih. 

D: V bistvu spremljamo novosti sami preko računalniških 

povezav z računovodstvom, ki ga podpira računalniški 

program. Preko tega se lahko seznanimo tudi z vso 

zakonodajo. Istočasno pa nas z vsemi novostmi, ki so 

pomembne za nas, sproti seznanja tudi računovodkinja. Tako 

da mislim, da imamo to dobro urejeno.  

E: Novosti na davčnem področju, plačilnem prometu, 

bilančnem in ostalih zadevah, vse to pri nas spremljajo v 

računovodstvu. Oni so vsako leto na nekaj izobraževanjih, ki 

jih izbiramo skupaj, in ki se nam zdijo smiselna, tako da 

lahko to zakonodajo strokovno izvajamo. Novosti ponujajo 

razne agencije, smo pa tudi včlanjeni v Zvezo računovodstev, 

pa v Gospodarski zbornici in preko vseh teh združenj smo 

obveščeni in nas povabijo na izobraževanja in seminarje. Pa 

tudi med sabo izmenjamo kakšne izkušnje.  

F: S strani obrtne zbornice smo seznanjeni z vsemi novostmi, 

tako da smo takoj pripravljeni na ukrepanje, če je potrebno.  

Kaj vam novosti predstavljajo? Kako jih sprejemate? 

A: Novosti sprejemamo kot stalnico v našem poslu, vendar 

na žalost tudi novosti niso dovolj učinkovite, da bi se pri 

spornih terjatvah kaj iztržilo.  

B: Spremljamo novosti dnevno in se med sabo informiramo, 

če je kakšna novost.  

C: Novosti je čedalje več in redno jih je potrebno spremljati 

in se pripraviti nanje. Včasih sem imela naročene Uradni 

liste. Sedaj pa se dobi marsikaj na spletu in v Obrtniku. 

D: Novosti sprejemamo sproti in jih upoštevamo. Z novostmi 
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nas seznanja računovodstvo, ali pa so pozanimamo o njih 

sami.  

E: Spremljanje novosti je nujno, tako novosti glede 

zakonodaje, predpisov, kot spremljanje in iskanje različnih 

informacij, ki bi nam koristile. Spremljam recimo novice na 

Valu 202, če je kaj uporabnega si zapišem, berem Finance, 

obstaja spletna stran in ko imaš čas, najdeš nekaj novega, 

uporabnega. Če hoče podjetje dobro delati, potem se bo našla 

rešitev, ki pa jo je treba pravno formalno izpeljati in izpolniti 

vse norme, da ne pride do izvršbe.  

F: Če so povezane z našim delom, jih vsekakor upoštevamo. 

Novosti nam ne predstavljajo problema, saj obstaja veliko 

virov preko katerih lahko izvemo vse kar nas zanima ali pride 

za nas v poštev. 

Kako spremljate spremembe zakonodaje?  

A: Preko medijev, portala Računovodja.com, 

Davkoplačevalci itd. Spremembe v bistvu spremljamo vsi 

preko spleta in vsakdanjih novic.  

B:Razne spremembe spremljamo ves čas in se med sabo 

posvetujemo.  

C: Vedno spremljam zakonodajo, vendar je to 

zakomplicirano, saj velja nekaj za nazaj, nekaj za naprej. 

Zakon ni vedno jasen in kar naprej se nekaj spreminja. Moraš 

biti kar dosleden in redno spremljati zadeve, da kaj ne 

spregledaš. Potrebno je imeti veliko znanja, včasih pa se je 

potrebno še s kom posvetovati. Je veliko virov informacij 

glede zakonodaje, recimo preko spleta, medijev, vendar pa se 

moraš tudi sam pozanimati in razjasniti kaj pride za nas prav 

in kaj ne. 

D:Preko medijev, interneta, seznanja pa nas tudi naše 

računovodstvo. 

E: Spremljanje spremembe zakonodaje oziroma predpisov je 

nujno.  Obstaja veliko virov od medijev do interneta.  

F: Spremljamo jih tudi preko obrtne zbornice in tudi preko 

medijev.  

Kako ravnate pred sprejetjem novih predpisov oz. uvedbo 
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novosti v zvezi z izterjavo?  

A: Preštudiramo novosti in jih začnemo izvajati, o novostih 

seznanimo tudi naše zaposlene.  

B: Sproti spremljamo novosti in se posvetujemo s sodelavci.  

C: Vse temeljito preštudiramo in se pripravimo na novosti. 

To storimo že veliko pred sprejetjem, da se izognemo 

kakšnim nepravilnostim.  

D: Predpise temeljito pregledamo in preverimo, kako bo to 

vplivalo na naše delo. O novostih se po potrebi med seboj 

posvetujemo in če je potrebno tudi ukrepamo. Če se 

pripravlja kakšen nov zakon, ki bo spremenil sistem in izid 

izvršbe in če bi bilo to neugodno za nas, potem bi poskušali 

vložiti čim več napora, da bi prišli prej do poplačila. 

E: Medsebojno se seznanimo in pripravimo na novosti. 

F: Že prej, preden stopi zadeva v veljavo, preverimo vse 

novosti in se na njih temeljito pripravimo.  

 

TEMA 6: SODELOVANJE, KOMUNIKACIJA Z 

DOLŽNIKI 

Na koga vse se obračate pri reševanju problemskih situacij? 

A: V začetku jih skušamo rešiti sami s telefonskimi pogovori, 

pismenimi opomini, komunikacijo z e pošto.  

B: Probleme rešujemo sami, v kolikor je kaj posebnega pa 

prenesemo na direktorja.  

C: Obračam se na direktorja in sodelavce. Vsi tesno 

sodelujemo. 

D: Vsak je dobrodošel, ki kaj ve. Pa naj bo to kdorkoli od 

zaposlenih ali pa tudi zunanji. Pri večjih odločitvah glede 

problematičnih situacij pa se obračamo na direktorja.  

E: V naši firmi je prisotno medsebojne sodelovanje in v 

problematičnih zadevah se obračajo name. Jaz sem vpleten 

pri enostavnih in zapletenih zadevah. Ko pride do postopka 

neplačila, pa sem tako kot pri reklamacijah, stoodstotno 

prisoten.  

F: Problemske situacije rešujemo sami, nimamo pravne 

službe ali česa podobnega.  
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Kakšno imate podporo pri reševanju zapletenih zadev? 

A: Skupno rešimo problem, po predstavitvi problema s strani 

komercialista, ki predstavi problem. Najprej skuša zadevo 

reševati vodja komerciale, v težjih primerih jih rešuje 

vodstvo oziroma direktor z osebnim pogovorom. 

B: Zapletene primere rešujemo skupaj ali pa zadevo 

prenesemo direktorju in potem on reši.  

C: odpora je vedno. Veliko sodelujemo skupaj in s skupnimi 

močmi skušamo priti do rešitev.  

D: Probleme rešujemo z zaposlenimi in z direktorjem. V naši 

družbi smo povezani, tako da je ni stvari, da je ne bi mogli s 

skupnimi močmi rešiti.  

E: Zapletene zadeve rešujem sam, včasih se še s kom 

posvetujem, tudi izven družbe. 

F: Kot direktor zapletene primere rešujem sam, dobrodošle 

pa so tudi izkušnje kogarkoli, ki je vpleten v zadevo. 

Kako pristopate k reševanju zapletenih primerov? Na kakšen 

način? Česa se poslužujete? 

A: Zapletene primere najprej rešujemo skupno, včasih reši 

problem obisk komercialista, ki osebno pozna stranko, z 

obiskom pri poslovnem partnerju. Predstavijo se zapiski 

stranki in na podlagi teh se udeleženci odločijo za nadaljnje 

ukrepe. Dana je tudi možnost obročnega poplačila. V 

določenih zadevah se poslužujemo tudi odvetnika. Pred 

kratkim smo imeli zapleten primer, pri čemer je sledila tudi 

kazenska ovadba zoper stranko. Iz primera smo se naučili, da 

se kazenska ovadba lahko vloži brezplačno neposredno na 

Policiji. V kolikor bomo imeli v bodoče kakšen tak primer, jo 

bomo vložili sami in se bomo na ta način izognili stroškom. 

V bistvu se sam zase bistveno bolj angažiraš in potrudiš, kot 

zunanji, saj zadevo sam najbolj poznaš. Preko odvetnika 

imamo nekaj starih zadev, vendar je ravno tako odvetnik sam 

nemočen, ker je dal poizvedbo za premoženje dolžnika, 

vendar je ugotovil, da dolžnik nima ničesar.  

B: Najprej skušamo zadeve rešiti sami, če ne gre, pa se 

posvetujemo s sodelavci, pri težjih primerih se obrnemo na 
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direktorja. 

C: Če je zadeva zelo zapletena, potem jo prevzame direktor 

in se odloči kako bomo postopali, včasih gre direktor tudi 

sam do stranke in se dogovarja glede plačila.  

D: Zapletene primere najprej preučim, se pozanimam glede 

zadeve, če ne gre drugače, se obrnem na druge, ki kaj o 

zadevi vedo. V primeru, da ne najdem rešitve se zopet 

obrnem na direktorja. Če je dilema, je on še najbolj pristojen, 

da bo odločil kakšno pot bomo ubrali, da pridemo do rešitve.  

E: Iščem informacije, preverjam, se dogovarjam. Če je 

potrebno se obrnem še na koga drugega, na primer odvetnika. 

Stremimo k temu, da imamo razčiščene vse zadeve.  

F: Poskusim jih rešiti sam, če ni možno, potem se obrnem na 

različne naslove, da dobim prave informacije in napotke.  

Kaj menite o skupinskem delu? 

A:Skupinsko delo je temeljno pri tem delu.  

B: Skupinsko delo je pri nas zelo pomembno, saj ne rečemo 

zastonj »v slogi je moč«. Jasno je, da več ljudi več ve. Lahko 

rečem, da pri nas neprestano sodelujemo med sabo.  

C: Vedno je potrebno sodelovati in se posvetovati, zato je pri 

našem delu skupinsko sodelovanje zelo pomembno.  

D: Mislim, da je skupinsko delo bistveno za naše delo, saj 

več ljudi več ve. Sem mnenja, da znanja ne smeš zadržati le 

zase in da ga je potrebno podati naprej. To pa je tudi ključ do 

uspeha, vsaj v podjetjih kot je naše. Seveda mi skupinsko 

delo zato pomeni zelo veliko, nujno je medsebojno 

sodelovanje tako v pisarni kot z delavci, ki so na terenu. 

E: Med prodajo, med računovodstvom, med mano, med 

nabavo, je neprestano prisotno medsebojno sodelovanje in 

timsko delo.  

F: Brez skupinskega dela pri nas ne gre. Preden zadevo 

odstopimo v izvršbo poskusimo s skupnimi močmi preveriti 

zadeve. Dobimo se z računovodstvom in skupaj preverimo in 

pregledamo stanje in se odločimo kaj bomo storili v 

nadaljevanju.  

Ali sklepate kompromise s poslovnimi partnerji? Na kakšen 
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način?  

A:Tudi kompromisi se sklepajo na račun poznavanja kupcev 

in zaupanja. Nekateri stalni kupci so si izposlovali daljše 

plačilne roke. Vendar je danes treba preverjati vsakogar. 

Kakšna zavarovanja pri nas ne pridejo v poštev, saj stranke 

nerade sklepajo taka zavarovanja. Včasih predlagamo tudi 

kakšno garancijo, pa stranke niso navdušene nad našim 

predlogom.  

B: Poslovnih partnerjev ne obravnavamo na enak način, saj 

imamo nekaj kupcev, ki imajo monopolni položaj in z njimi 

sklepamo tudi razne kompromise. Zato ne morem reči, da so 

ti kupci v enakem položaju kot ostali. Njihov položaj jim daje 

to možnost, da lahko do neke mere tudi izsiljujejo, kot na 

primer z daljšimi plačilnimi roki, z določenimi popusti, z 

različnimi bonitetami, z različnimi akcijami, ki jih 

organiziramo in financiramo seveda mi, kot prodajalec blaga. 

Se pravi, da imamo prvorazredne in drugorazredne kupce, ki 

jih ne obravnavamo isto. Če bi mi postavljali pogoje, bi jih 

poskušali enačiti. Res pa je tudi to, da kupec s svojo 

resnostjo, s svojimi plačilnimi navadami ustvarja pogoje, 

kako ga tudi mi obravnavamo. Če je reden, resen, likviden 

kupec, si pridobi daljše plačilne roke, mogoče si pridobi tudi 

kakšne akcijske cene. Med kupci so velike razlike, zato imajo 

eni več privilegijev kot drugi.  

C: Kompromise sklepamo, brez tega ne gre. Vsaka stranka je 

poglavje zase, tako da se prilagajamo in sprejemamo tudi 

predloge strank, seveda če je to tudi za nas sprejemljivo. Za 

zavarovanja se rajši ne odločamo, ker je to povezano z 

visokimi stroški, pa tudi stranke niso najbolj navdušene nad 

takim načinom. Rajši se odločimo recimo za zamik plačila. 

Imamo to srečo, da je glavnina naših kupcev iz tujine.  

D: Z nekaterimi strankami tudi sklepamo kompromise, to so 

predvsem stranke s katerimi že dalj časa sodelujemo. Takim 

strankam damo več prostora, odobrimo jim na primer zamik 

plačila. Posebnih zavarovanj ne sklepamo, ker stranke nad 

tem niso navdušene, zaradi tega pa se lahko skrhajo tudi 
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dobri poslovni odnosi. Zavarovanja sploh ne pridejo v poštev, 

so pa tukaj prisotni tudi visoki stroški. Raje naredimo kakšne 

kompenzacije ali zamike plačil, kar je bolj učinkovito, 

predvsem pri stalnih strankah s katerimi poslujemo že daljše 

obdobje. Nekateri niso neplačniki ampak so v trenutni 

nelikvidnosti, zato se raje poslužujemo drugih manj bolečih 

načinov, kot pa je e-izvršba. 

E: Tudi kompromise sklepamo, včasih je boljše »vrabec v 

roki kot golob na strehi«. Tisti ki kompromisov ne sklepajo 

morajo imeti tako dobro pozicijo, da to lahko delajo. Jaz 

pokrivam tudi nabavo, prodajo, spremljam zadevo, kot 

direktor podjetja poznam kaj se dela na nabavni in prodajni 

strani, poznam možnost medsebojnih kompenzacij ali pa 

kakšnih verižnih kompenzacij. Se pravi, da vemo, da kupec 

dolguje komu drugemu ali pa da nekdo drug dolguje njemu, 

on dolguje nam in tako naprej. Torej poskusimo najti neko 

verigo do bolj varne strani, da potem mi to dobimo. Torej v 

tej opciji reševanja se poslužujemo vsega ali pa vidimo celo 

da dolžnik lahko nekaj proizvaja za nas, namesto da gremo v 

izvršbo. V takih primerih jim damo naročilo za izdelavo in 

potem to kompenziramo, plačamo razliko in je zadeva rešena. 

F: Če hočeš biti uspešen moraš sklepati tudi kompromise. 

Preživeli smo že marsikaj, leta 1995 je šlo več naših ključnih 

poslovnih partnerjev v stečaj. Tudi leto 2009 je bilo stresno, 

vendar smo kar preživeli. Kot lastnik sem interveniral s 

prihranki, da smo plačali dobaviteljem in da smo lahko delali. 

Prišlo je do zmanjšanja prometa, ki smo ga žal morali 

kompenzirati z ljudmi, ki so bili zaposleni za določen čas. 

Tem pogodb nismo podaljševali. Vsi, ki so bili stalno 

zaposleni pa so ostali. Kriza se je najbolj poznala pri 

rezultatu, niso pa tega toliko občutili zaposleni. Firma je 

normalno funkcionirala, dobiček je bil pač temu primeren, 

manjši. Če podjetja niso delala oziroma so zmanjševala 

proizvodnjo, so bili tudi naši zaposleni po štirinajst dni doma, 

po štirinajst dni pa so delali. Leta 2010 se je rezultat začel 

popravljati. Dejstvo je, da se moramo neprestano prilagajati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

in da sproti odreagiramo na probleme. Glede plačil, prilivov, 

nam ustreza vse, od kompenzacije do asignacije ali prodaje 

terjatev. Čeprav nas vse to stane kakšen odstotek manj, nam 

je važno le to da nimamo odprtih terjatev zato tudi sklepamo 

kompromise. 

TEMA 7: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, NOVA 

ZNANJA 

Kako pogosto spremljate splošno gospodarsko situacijo?  

A: Vsakodnevno preko elektronskih medijev, dnevnega 

časopisa Finance, raznih e-portalov, televizije, radia.  

B: Kar vsakodnevno.  

C: Spremljamo vsakodnevno, preko spleta in medijev.  

D: Glede na naravo dela smo prisiljeni spremljati tudi to. 

Pred dvema letoma smo imeli verigo desetih, petnajstih 

soudeležencev, partnerjev s katerimi sodelujemo in od teh jih 

je šlo pet v stečaj. Nujno je da spremljamo gospodarsko 

situacijo, saj se poskušamo z določenimi informacijami 

zavarovati, bodisi da z nekom ne gremo v posel ali pa smo 

bolj previdni in se skušamo na nek način zavarovati. Riziko v 

naši dejavnosti je namreč velik.  

E: To je naše življenje, brez tega v današnjih časih ne moreš. 

Če tega ne spremljaš, težko sprejemaš poslovne odločitve, 

težko se je potem obrniti v poslovnem svetu.  

F: Smo v časih, ko je to treba spremljati vsak dan.  

Kako pomembno se vam zdi širše poznavanje različnih 

področij v povezavi z vašim delom? Kako vaše znanje z 

različnih področij vključite v postopke izterjave? 

A: Redno moramo spremljati vse novosti, tako v povezavi z 

ddv-jem, predvsem odbitek ddv pri neplačanih računih, 

obveznim pobotom, e-pobotom. Spremljamo tudi insolventne 

postopke in v primeru, da gre v stečaj naš dolžnik, prijavimo 

terjatve v stečajnem postopku ali postopku prisilne 

poravnave. Se je že zgodilo, da je šla naša redna stranka čez 

noč v stečaj. Tako da smo bili takoj ob velike vsote denarja. 

Zato je še toliko bolj pomembno sprotno spremljanje in 

izterjava dolžnikov.  
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B: Dobro je, da se človek spozna poleg svojega ozkega 

področja tudi na kakšno drugo, saj ko nastopi kakšen 

problem, se potem vemo kam obrniti. Prav pa nam pride tudi 

pri kontaktu s strankami.  

C: To je vselej potrebno. Ves čas se je potrebno učiti, saj se 

vsak dan nekaj spreminja in če temu ne slediš, ostaneš na » 

mrtvi točki«. To je za naše poslovanje nujno, saj na ta način 

dobimo marsikatero koristno informacijo in zvemo lahko tudi 

kako bomo poslovali naprej s kakšno stranko, ki je zapadla 

na primer v insolventnost.  

D: Širše poznavanje različnih področij je nujno, saj le na tak 

način pridemo prej do poplačila dolga, oziroma se bolj 

zavarujemo. Potrebno je redno spremljati novosti zakonodaje 

in predpisov. Prav tako je potrebno spremljati stečajne 

postopke ter pripraviti terjatve in jih pravočasno prijaviti. 

Tudi komunikacijske sposobnosti so pomembne, imeti moraš 

pravilen pristop do stranke, ne smeš biti nesramen, pa tudi 

popuščati ne smeš. 

E: Lahko bi rekel, da sem na tem področju doktoriral. V naši 

zgodovini, za nekoga, ki ima bonitetno oceno A in ki za 

njega vidim, da ima dejansko dovolj denarja, da bo plačal, jaz 

verjamem, da bo plačal. V desetih letih, kar sem jaz tukaj 

smo imeli eno tožbo, kjer smo prišli do nekega spora le z 

enim našim dobaviteljem. Naši partnerji vedo, da imamo 

bonitetno oceno dobro in nam verjamejo, imamo valuto 

šestdeset dni pa ni nobenega problema. Problem je, da bi 

morale zavarovalnice zavarovati tiste, ki so problematični, 

oni pa bi morali imeti vzvode kako do tega priti, da lahko 

zavarujejo. Problem je v tem, da če jaz zavarujem nekoga, ki 

nima že neke osnove in ga oni nočejo zavarovati, ker 

zavarujejo samo dobre, potem so ta zavarovanja 

brezpredmetna. Zato smo se mi že v tujini odločili za 

faktoring, kar pa pomeni, da mi določimo le portfelj naših 

kupcev, oni pa določijo limit koliko lahko z njimi delamo »na 

odprto«, to je brez garancij in za toliko oni stoodstotno 

garantirajo. Res pa je, da je v tem primeru provizija višja. V 
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Sloveniji pa je naše zelo enostavno pravilo. In sicer če gre za 

podjetje, za katerega ne damo skupnega soglasja, da se »dela 

na odprto«, je plačilo trideset odstotkov ob naročilu in 

sedemdeset odstotkov ob odpremi, torej je stoodstotno plačilo 

ob odpremi iz podjetja. Pri tistih, ki pa imajo bonitetno oceno 

dobro, pa se lahko dela. 

F: Tudi širše poznavanje je pomembno, saj tako izveš 

marsikaj uporabnega, pridobiš informacije in to vključiš v 

svoj posel.  

Na kakšen način se seznanjate s predpisi, internimi navodili? 

A: Z raznimi mediji, pa tudi pogovorno z ostalimi 

računovodji, z obiski predavanj in sestankov, seminarjev. Z 

internimi navodili v zvezi z izterjavo in drugimi zadevami, 

sproti seznanjamo vse zaposlene, ki so vključeni v proces 

izterjave. Glede tega se sproti dogovarjamo na sestankih in 

sprejemamo določene sklepe ter jih posredujemo naprej 

zaposlenim, da vedo kako ukrepati v določenih situacijah. Na 

primer kje naj preverjajo nove kupce, na kakšen način, kdaj 

naj preverjajo. Vsako leto napišemo dva, tri dopise kaj to 

pomeni za nas, da moramo za vse to skrbeti in zaposlene v 

zvezi s tem izobražujemo in obveščamo. 

B: Preko raznih poslovnih medijev, interneta, imamo nekaj 

strokovne literature, računovodskih biltenov, ki obravnavajo 

več področij. Če se pojavi kakšna novost se prijavimo tudi na 

razne seminarje in izobraževanja, predvsem zunanja.  

C: S predpisi se seznanjamo preko medijev, preko Obrtnika, 

spleta, preko sodelavcev.  

D: Predvsem preko spleta in računovodstva. Ko se pojavi 

kakšna novost, so seznanjeni vsi na katere se nanaša ta 

sprememba.  

E: Preko spleta, medijev, časopisov, sodelavcev. 

F: Jaz sem aktiven v obrtni zbornici in sem praktično z vsem 

sproti seznanjen. Imamo tam tudi pravno službo in nam v 

določenih dilemah svetuje. Posameznih izobraževanj pa se 

udeležuje računovodstvo.  

Kako bi ocenili vašo metodologijo oziroma postopke , ki jih 
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imate uvedene v zvezi z izterjavo? 

A: Metodologija je zadovoljiva, lahko bi bila seveda še 

boljša. Popolnoma se zaupa komercialistu, ki ima stike s 

kupcem, v njegovo predstavitev. Bolj dosledno bi morali 

voditi evidence o klicih in dogovorih. 

B: Mislim, da so postopki v zvezi z izterjavo pri nas kar v 

redu, največ se pa poslužujemo telefonskega opominjanja. 

C: Mislim, da imamo to kar dobro urejeno, saj se vsi na vse 

možne načine trudimo, da pridemo do plačila. Mislim, da je 

pomemben tudi kontakt s stranko, ko se v primeru ko nam ne 

plača, dogovorimo o drugih možnostih plačila. 

D: Mislim, da so postopki in način kako delamo izterjavo kar 

v redu. Pri poslovanju z velikimi firmami, nam kar oni 

postavljajo pravila igre, tako da moramo upoštevati to kar 

nam ponujajo, to pa so daljši plačilni roki. Valuta na primer 

je šestdeset do devetdeset dni, na plačilo pa je potrebno 

čakati še šestdeset do sto osemdeset dni. Likvidnost je tako 

slabša, vendar kaže ti, da imaš sredstva, vendar pritekajo 

počasi.  

E: Pravila pri nas so zelo jasna. To področje imamo urejeno 

in tukaj ni dileme. 

F: Imamo utečene postopke v zvezi z izterjavo, kar se tiče 

ustnega in pisnega opominjanja. Predloge za sodno izvršbo 

pa vlaga odvetnik. Glede načinov kako priti do plačila, pa se 

dogovarjamo z vsako stranko drugače, različno od primera do 

primera.  

Katere izobraževalne vsebine vam ustrezajo?  

A: Predvsem vsebine, ki se nanašajo na praktične primere in 

so dejansko izvedljive. Glede načina komunikacije s 

strankami se udeležujemo tudi izobraževanj. V tej smeri 

potekajo izobraževanja, predvsem v smislu komunikacije s 

strankami predvsem pri reševanja sporov, konfliktov. Vsaj 

enkrat letno organiziramo seminar na to temo. Udeležujemo 

se tudi seminarjev, kako priti do denarja, kako iztržiti, ki so 

tudi koristni.  

B: Udeležujem se predvsem seminarjev z računovodskega 
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področja, pa tudi v zvezi s komuniciranjem s strankami, v 

zvezi s trženjem, novimi pristopi k trženju . Mislim, da so vsi 

seminarji koristni za naše delo.  

C: Ustrezajo mi vsi seminarji, s katerimi se seznanim z 

novostmi, ki se nanašajo na rast in uspešnost podjetja. 

D: V zvezi z izterjavo, mi ustrezajo seminarji, ki temeljijo na 

primerih iz prakse. Pred nekaj leti sem se udeležila seminarja 

o komunikacijski retoriki. Drugače pa se zadnje čase zaradi 

krize takih in podobnih seminarjev ne udeležujemo. Mene 

osebno ta tema zelo zanima, se pa najde marsikaj uporabnega 

tudi preko spleta. V bistvu se glede tega tudi sama 

izobražujem. 

E: Imamo konstantno različna izobraževanja. Nekaj 

izobraževanj letno imamo na področju informacijske 

tehnologije, plačilnih postopkov, tudi bančnih storitev. 

Izobraževanja izvajajo interni ali zunanji izvajalci. Na 

podlagi ISO standardov si predpišemo koliko bomo imeli 

minimalno število ur izobraževanja.  

F: Imam izobraževanja preko obrtne zbornice, kjer izvemo 

praktično vse. So pa zanimiva tudi kakšna splošna 

izobraževanja in seminarji. 

Kako bi ocenili morebitna izobraževanja v zvezi z izterjavo? 

A: Glede izterjave in medsebojnih odnosov smo se lani 

udeležili seminarja o komunikaciji s strankami, ki jih je 

izvedla zunanja služba, nekaj izobraževanj v tej smeri smo se 

udeležili preko obrtne zbornice, navzoči smo bili tudi na 

seminarju telefonske izterjave. Udeležila sem se tudi 

seminarja glede izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, 

vendar eno je teorija, drugo pa je praksa. Izveš določene 

stvari, vendar pa moraš sam ugotoviti, kateri je tisti 

najustreznejši način, ki ga boš pri določenem dolžniku 

uporabil.  

B: Na področju izterjave se ne udeležujem posebnih 

izobraževanj, se pa v zvezi z izterjavo izobražujem sama, 

kolikor to potrebujem pri svojem poslu.  

C: Obiskujem razne seminarje, tudi specializirane seminarje. 
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Iz vsakega takega izobraževanja lahko pridobiš kaj 

koristnega. Pomembno se mi zdi tudi aktivno sodelovanje na 

seminarjih, kjer imaš možnosti postavljati vprašanja. 

D: V zvezi z izvršbo sem se pred nekaj leti udeležila 

seminarja, ki je bil zelo uporaben. Pred spremembo zakona o 

izvršbi in zavarovanju, so stranke lahko neprestano vlagale 

ugovore z namenom zavlačevanja postopka, sedaj pa je to s 

spremembo zakona nekoliko omejeno. Vsekakor pa mi 

ustreza bolj specializirano znanje, skratka tiste stvari ki so 

najbolj uporabne za nas.  

E: Glede spremembe zakona v zvezi z izvršbo se kolegica 

posvetuje z našo odvetnico. V bistvu to urejata naša 

pogodbena odvetnica in naša računovodkinja. Če pa je 

potrebno stvari spremeniti tudi v prodaji, na primer 

dobavnico, v saldih, kot dokazila za uspešno izvršbo, pa to 

naredimo potem skupaj. Dogovorimo se o postopkih in 

pripravimo interno izobraževanje ter vse kar je potrebno. Do 

sedaj nismo imeli zunanjih izobraževanj na to temo, da bi 

komercialiste izobraževali, saj so to stvari, ki so zelo 

enostavne. Glede same listine, pa je podpisana dobavnica z 

vsemi atributi, ki morajo biti navedeni.  

F: To so uporabna izobraževanja, vendar pa tudi praksa 

pokaže svoje.  

Kako se odzivate na novosti, npr. zakonodaje, metodologije, 

informacijskega sistema…? 

A: Odziv je resen, v kolikor so možnosti obiščemo kakšen 

seminar, nabavimo pisno gradivo, smo tudi naročniki številne 

strokovne literature. 

B: Z vsemi novostmi se sproti seznanjamo in med sabo 

kontaktiramo ter se posvetujemo glede vseh zadev.  

C: Vse novosti vedno sproti spremljamo in se pripravimo 

nanje. Novosti nam ne predstavljajo kakšnih nevšečnosti ali 

ovir pri poslovanju, saj so del našega posla. 

D: Novosti spremljamo redno, jih preštudiramo, preučimo in 

preverimo, kaj to za nas pomeni. Vsake take stvari se lotimo 

resno. 
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E: Novosti je veliko, potrebno je resno in odgovorno 

upoštevati zadeve. Pri tem je potrebno zadeve preštudirati, se 

posvetovati in pravilno uporabiti v praksi. 

F: Z novostmi smo seznanjeni še predeno pridejo v veljavo. 

Vsako novost pregledamo in seznanimo ostale zaposlene, po 

potrebi se posvetujemo med sabo. Ni pa nujno, da je vsaka 

novost dobra. 

TEMA 8: USMERITVE ZA USPEŠNO IZTERJAVO 

Kakšno je vaše mnenje glede ustreznosti postopkov, ki se jih 

poslužujete glede obravnave dolžnikov? 

A: Na splošno so postopki dobri,  sodni postopki pa so 

dolgotrajni in večinoma neučinkoviti, kar je posledica naše 

zakonodaje. Imamo veliko število malih strank. Če se 

zavarujemo, na primer z bančnimi garancijami, je to 

povezano z visokimi stroški. Zavarujemo se pri kakšnih 

večjih poslih. Se včasih zavarujemo z menicami ali 

»zadužnicami« za hrvaški trg, načeloma pa se tega ne 

poslužujemo predvsem zaradi stroškov. Avansi so tisti, ki se 

jih poslužujemo bolj pogosto. 

B: Naši postopki so kar v redu in smo pri izterjavi uspešni, 

čeprav se v glavnem poslužujemo telefonskih kontaktov s 

strankami. Tudi seznanitev neplačnika z blokado blaga se je 

pokazala kot uspešna. Sodni postopki pa so dolgotrajni, zato 

se jih poslužujemo v izjemnih primerih. Bolj učinkovito je, 

da poiščemo kakšno drugo varianto za katero se dogovorimo 

s stranko.  

C: S telefonskimi klici strank, opominjanjem, obiski in 

raznimi dogovarjanji, več ali manj pridemo do plačila. Z 

manjšimi dolgovi pa se pretirano ne ukvarjamo. Kar pa se 

tiče sodne izvršbe, pa mislim, da zadeve niso urejene tako kot 

bi morale biti, saj so postopki dolgotrajni, stroški visoki, do 

plačila pa se težko pride. 

D: Postopki pred sodišči so dolgotrajni in velikokrat ne pride 

do poplačila dolga, vse pa je povezano z velikimi sodnimi 

stroški, ki jih mora zalagati upnik. Zakonodaja na tem 

področju ni pisana na kožo upnika ampak dolžnika. Tudi 

pravilna uporaba v 

praksi 
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kakšna zavarovanja zaradi tega ne pridejo v poštev. Prvič so 

draga, drugič pa vplivajo na naš posel, saj lahko izgubimo 

dolgoletnega partnerja, kar pa nam ni v interesu. Potrebno je 

preveriti vse možnosti, preden se za to odločimo.  

E: Imamo ustrezne postopke, imamo svoja pravila, ki se jih 

striktno držimo. Vse je odvisno s kakšno stranko imamo 

opravka. 

F: Postopki so ustrezni. Če na primer vidimo, da račun ni 

plačan, računovodstvo pripravi podatke. Nato začnemo takoj 

zadevo spremljati in če vidimo, da je zamuda s plačilom, 

takoj ukrepamo s telefonskim klicem ali opominom ali 

kakšnim drugim dogovorom. 

Kaj menite o inovativnosti pri vašem delu? Kakšne so vaše 

možnosti glede inovativnosti? 

A: Vedno smo odprti za inovativnost, ker se zavedamo, da je 

najpomembnejša kakovost in da so dolgoročno uspešnejša 

tista podjetja, ki dajejo večji poudarek inovativnosti. Delamo 

tudi v duhu razvijanja dobrih praks. Pri nas je cilj, da smo 

čim bolj inovativni, ne samo pri izterjavi temveč na splošno 

na vseh področjih. 

B: Če hočemo biti uspešni moramo biti tudi inovativni. 

Inovativnost je ključ do uspeha. Smo odprti za predloge in 

izboljšave.  

C: Lahko rečem, da je naše delo inovativno. Imamo različne 

stranke tako v Sloveniji, kot tujini, zato moramo biti ves čas 

na tekočem tako z zakonodajo, kot s splošno gospodarsko 

situacijo. Neprestano moramo slediti novim predpisom, zato 

moramo imeti veliko znanja, moramo biti prodorni in 

inovativni, da dosežemo želeno. 

D: Pri našem delu moramo biti inovativni, saj imamo zelo 

raznolik posel, v bistvu je vsak dolžnik poglavje zase. 

Stranke obravnavamo različno od primera do primera. 

Pomembno je voditi pravilne in ažurne evidence o klicih 

strank in njihovi vsebini, opominih, vse do e-izvršbe. 

Potrebno je neprestano spremljanje zadev, vsake dva do tri 

dni preverjamo plačila in ažurno spremljamo dolžnike. 
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Vsebinsko sproti preverjamo kaj je tisti trenutek pomembno, 

s tem, da moraš biti podprt z vsemi informacijami iz 

računovodstva in da jih po potrebi še pridobiš od drugje. 

Pomembno je, da spremljaš zadeve, da imaš neke garancije 

preden gre nek poslovni partner v stečaj. 

E: Tukaj, pri nas je živa stvar, tukaj pride do uporabe nove 

zakonodaje, novih izkušenj, novih znanj. Ta znanja se 

največkrat pridobijo prvič z nekim osebnim interesom, ker 

danes je teh podatkov po internetu, po e-pošti in dnevnem 

časopisju, relativno veliko. Problem je samo v tem, da je 

potrebno oceniti kaj je dejansko dobro in kaj ni dobro, kaj je 

učinkovito in kaj ni učinkovito. Tukaj se posvetujem s kolegi, 

ki so dolgoletni odvetniki, ki imajo dolgoletno sodno prakso, 

tukaj so kolegi, so določeni ljudje, ki poznajo različna 

področja. Izmenjava izkušenj je zelo dobrodošla in koristna 

znotraj kolektiva in zunaj. To je neko gibanje oziroma 

družbeno spoznavanje okolja, to je nujno za uspešen delovni 

proces. Tudi informacije, ki jih slišiš po radiu, so dobrodošle. 

Katera koli informacija je dobrodošla in si lahko to zapišeš in 

izveš marsikaj. Pa tudi informacije iz časopisov so 

dobrodošle, berem Finance, Delo pri gospodarskih novicah in 

pogledam še spletno stran pa najdem neko inovativno pot, ki 

je zelo koristna in dobrodošla in nekaj novega za podjetje.  

F: Tudi inovativnost je del poslovnega procesa, saj če 

hočemo biti uspešni, moramo biti tudi inovativni, moramo 

biti sposobni osvojiti novosti in spremembe ter jih na 

pravilen in učinkovit način uporabiti pri svojem delu.  

Kaj menite o širšem vpogledu v transakcije dolžnika, 

poslovanje, premoženje? 

A: Vpogled v poslovaje bi moral poleg širine omogočati tudi 

večjo ažurnost podatkov, tekoče poslovanje ali vsaj oceno.  

B: To je pomembno, vendar so evidence na spletu glede takih 

vpogledov pomanjkljive in niso dovolj točne.  

C: To je pomembno predvsem zato, da ugotovimo s kakšno 

stranko imamo opravka. Marsikdo naredi vtis in obljubi vse, 

izkaže pa s,e da ima blokade računov in izvršbe ali pa je celo 
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v stečajnem postopku. Pregled širših plačilnih transakcij 

dolžnika je potreben že zaradi previdnosti. 

D: Javno dostopne evidence o takih vpogledih niso ažurne, 

saj so podatki o poslovanju firme iz preteklega leta, to pa ni 

pravi pokazatelj stanja v firmi.  

E: To je zelo pomembno. Ko pride do zamude plačila, je 

pomembno takoj ukrepati na vse možne načine. Včasih 

pridejo prav tudi izkušnje in informacije od zunaj, recimo od 

stanovskih kolegov, ki poznajo določene zadeve.  

F: Širši vpogled je vsekakor potreben, saj le na ta način 

dobimo uporabne informacije o dolžniku, ki nam pridejo prav 

predvsem pri nadaljnjih postopkih izterjave.  

Kako predvidite izid izterjave? 

A: Tudi glede na bonitetne ocene, na podlagi poznavanja 

kupca, dosedanjih izkušenj.  

B: Vsekakor upamo, da bo izterjava pozitivna, vendar vedno 

ni tako. Izid izterjave navadno predvidimo že s tem, s kakšno 

stranko poslujemo. Če s stranko nimamo slabih izkušenj iz 

preteklosti, potem predvidevamo, da bo plačala z zamikom. 

Če ima stranka blokiran račun, pa se že pojavi problem in je 

izid izterjave lahko negotov. Če je šla stranka v stečaj ali 

prisilno poravnavo, bomo težko prišli do poplačila.  

C: Če nam stranka ponudi kakšen drug način poravnave 

dolga, je to dobrodošlo. Če vidimo, da je stranka v blokadi in 

če nima premoženja, potem nima smisla začeti z izvršbo, ker 

bo neuspešna, imeli bomo samo stroške. Pri strankah, ki se 

izmikajo in se ne javljajo na telefon ter jih je nemogoče 

dobiti, slabo kaže glede plačila. 

D: Glavni pokazatelj so blokade dolžnikovih računov. Izid 

delno predvidimo glede na premoženje, ki ga ima dolžnik, 

kar pa tudi ni realno, saj je lahko njegovo premoženje pod 

hipoteko. Je pa izvršba na nepremičnine povezana z visokimi 

sodnimi stroški. Menim, da so to drastično previsoki stroški, 

ki jih delno nosi upnik.  

Pokazatelj pozitivnega izida izterjave pa je na primer tudi to, 

če dolžnik sam pokliče in pove kakšne težave ima in na 
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kakšen način bi poravnal dolg. V takih primerih se lahko 

dogovorimo za razumne roke in tudi počakamo z izvršbo, če 

je treba. Če pa se stranka ne odziva niti na klice niti na 

opomine, pa to že pokaže, da ne bomo prišli tako enostavno 

do denarja. Imamo stranke, ki ko vidijo našo telefonsko 

številko, jo blokirajo in se ne odzivajo. Veliko podjetij je 

propadlo, tisti pa, ki so se obdržali, pa imam občutek, da se 

poskušajo bolj držati plačilnih rokov in se bolj trudijo kot 

včasih. 

E: Spremljamo stanje in premoženje dolžnika, tako vemo 

približno kakšen bo izid. Moj način razmišljanja je, da je 

izvršba skrajno opravilo, vzame ogromno časa in energije, to 

je le za kakšen primer, vprašanje pa kakšen je tudi efekt, to 

pa vzame tudi veliko stroškov. 

F: Glede izterjave spremljamo postopke ves čas. Zadeve sicer 

oddamo odvetniku, vendar to ne pomeni, da smo zadevo 

zaključili.  

Kaj je za vas pomembno pred začetkom sodelovanja z novim 

poslovnim partnerjem? 

A: Preveriti moramo tveganost poslovanja z novim kupcem, 

preverimo solventnost kupca, njegove zamude, kako plačuje 

drugim dobaviteljem, izvajati moramo kontrolo naslovov 

naročnika, priznavanje krajšega plačilnega roka v primerjavi 

z rednimi naročniki, biti moramo dosledni.  

B: Vedno preverjamo, vse kar je možno, pri sodelovanju z 

novim partnerjem je pomembna previdnost, saj ga še ne 

poznamo. Preverimo vse, kar je dosegljivo na spletih. 

Pridobivamo pa informacije tudi iz zunanjega okolja. Te 

informacije so zelo pomembne in tudi dovolj realne.  

C: Če se gre za večji posel, potem preverjamo kakšen plačnik 

je. To je ključno pri tem ali bomo z njim začeli sodelovati ali 

ne.  

D: Predvsem preverjanje plačilne sposobnosti kupca. 

Pokazatelj dobrega sodelovanja so tudi izkušnje s tistim 

podjetjem iz preteklosti. Vendar je pri vsem tem bistveno, da 

se pozanimamo kakšen plačnik je, saj se s tem še najbolj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preveriti tveganost 

preveriti solventnost 

zamude s plačili 

kako plačuje drugim 

kontrola naslovov 

doslednost 

pomembna previdnost 

preveriti po spletu 

informacije iz 

znanega okolja 

plačilna sposobnost 

določanje plačilnih 

pogojev 

izogibajo se 

sodelovanja s tistimi 

ki ne spoštujejo pravil 

in poslovnih odločitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktivnosti za zagotovitev 

uspešnega poslovanja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

zavarujemo. 

E: Predvsem preverjanje kupčeve plačilne sposobnosti. Če 

smo recimo s stranko že kdaj prej sodelovali in če ni bila 

dober plačnik, bomo verjetno šli z njim v poslovanje, vendar 

pod drugačnimi plačilnimi pogoji. Veliko firm je 

insolventnih. V Sloveniji bi lahko rekel, da so stvari 

katastrofalne. Je pa res, da lahko dobimo več podatkov o 

poslovnem partnerju in se lahko lažje odločamo. V tujini jaz 

ne vem nič o nekem poslovnem partnerju, nisem v njihovem 

okolju, nimam podatkov, zato smo šli v faktoring, kar je 

stoodstotna garancija. In to je bila za nas dobra poteza. V 

tujini je bančni sistem bolj stabilen, čeprav so na primer v 

Italiji zadolženi bistveno bolj kot mi in če nekdo zahteva 

bančno garancijo, to ni noben »bavbav«.  

F: Pomembna je predvsem previdnost pri poslovanju s 

strankami s katerimi bomo sklepali večje posle. Dobrodošle 

so raznovrstne informacije o novem poslovnem partnerju, saj 

si na ta način pridobimo vsaj približen vpogled v prihodnje 

sodelovanje.  

Kaj za vas pomeni uspešna in učinkovita izterjava vaših 

dolžnikov?  

A: Temu delu se moramo posvetiti zelo vztrajno in resno, 

kajti »časi zaupanja so minili«. Treba je spremljati vsakega 

kupca, tudi tistega, ki je doslej vedno plačeval v roku.  

B: V vsakem primeru »lepši dan in boljši jutri«. Idealno bi 

bilo, če bi nam plačevali v roku, to bi tudi za nas pomenilo 

lažje planiranje naših likvidnih sredstev, planirali bi lažje 

poplačilo naših obveznosti. Tudi nam se je že nekoč zgodilo, 

da se nismo mogli držati valutnih rokov, ker nismo dobili 

plačila in to predstavlja problem.  

C: Predvsem, da pridemo do plačila, pri tem pa ni toliko 

pomembno na kakšen način. Je pa pomembno, da 

upoštevamo tudi želje strank, da nismo togi in da smo odprti 

tudi za predloge strank glede plačila.  

D: Priti do poplačila na čim hitrejši in čim manj boleč način 

za stranko. Za uspešno in učinkovito izterjavo si je potrebno 
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pridobiti veliko znanja z različnih področij. Moramo biti 

odprti tudi za predloge strank, predvsem če imamo s stranko 

že dalj časa dobre poslovne odnose, hkrati pa moramo biti 

previdni, saj podjetje ki je dobro poslovalo, lahko zaide čez 

noč v stečaj. Uspeh mi predstavlja tudi zadovoljna stranka, 

kar lahko zagotovimo z pravilnim pristopom do stranke  

E: To so vsi ukrepi, ki so potrebni da čim hitreje pridemo do 

poplačila. Če je človek odgovoren in če skrbi da podjetje 

dobro dela, potem se vedno najde rešitev.  

F: Učinkovita in uspešna izterjava mi pomeni, priti čim 

hitreje do plačila s čim manjšimi stroški.  

TEMA 9: ZAKLJUČEK 

Bi želeli na navedene teme še kaj dodati? 

A: Povedala bi še to, da pa je problem odpis terjatev. Imeli 

smo primer družbe, ki je registrirana vendar deluje samo na 

papirju, lastnik družbe, je lastnik še sedmih drugih podjetij. 

Vse smo naredili, vse poizkušali, vendar je izterjava kljub 

temu neuspešna. Taka podjetja so najbolj škodljiva tako za 

državo kot za vse, ki sodelujejo pri poslu.  

B: Ne, hvala, v veselje mi je bilo, da sva se pogovarjali. 

C: Ne, to bi bilo vse. 

D: Do stranke smo spoštljivi in skušamo ohranjati dobre 

odnose, kljub nekaterim situacijam, kot na primer, če nam ne 

morejo poravnati dolga v roku. Mislim, da je dobra 

komunikacija odločilna pri tem, da pridemo do plačila, pa 

tudi na splošno pri sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji. 

E: Pri nas v Sloveniji so ta izigravanja podjetij nekulturna. 

Včasih komu rečem, da ne more nečesa dobiti, ker nima 

zavarovanja, garancije, ker ima slabo bonitetno oceno, pa 

dobim odgovor, da kaj se sploh grem in naj bom vesel, da z 

njim lahko sploh delam in podobne zadeve. Jaz nisem 

nikogar klical, naša vrata so odprta zaposlenim in poslovnim 

partnerjem, noter in ven. Če ne sprejemaš naših poslovnih 

odločitev, pojdi drugam, brez zavarovanja ali neke garancije. 

Je boljše, da zadržimo tiste normalne plače in delamo na 

dolgi rok. Mi ne potrebujemo »muhe enodnevnice«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F: Ne. 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi. 

Hvala za izčrpne odgovore ter za vas čas, ki ste si ga vzeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 5: ODNOSI MED KATEGORIJAMI 

1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 

- gospodarska kriza 

- plačilna nedisciplina 

- nizka stopnja 

poslovne kulture in 

morale  

- nespoštovanje 

poslovnih pravil 

- dolžniki 

- dolgovi 

- pravilen pristop k 

izterjavi 

- spremljanje  

- dodatno opozarjanje 

- opominjanje 

- dogovori  

- kompromisi 

- analize plačilne 

sposobnosti 

- pozivanje k plačilu - pravilno ukrepanje 

- zamude 

- blokade računov 

- slabe bonitete 

- likvidnostne težave 

- insolventnost 

- izterjava 

- sodna izvršba 

- hitro ukrepanje 

- doslednost 

- prekinitev 

sodelovanja 

- blokade dobave 

- limiti 

- omejitve - preventivni ukrepi 

- previdnost 

- evidence 

- interna navodila 

- poizvedbe na 

premoženje 

- pregled plačil 

- preverjanje zapadlih 

terjatev 

- ažurnost 

- spremljanje novosti 

- posvetovanje 

- pridobivanje 

informacij 

- seminarji 

- medsebojno 

sodelovanje 

- izobraževanje - kvalitetno znanje 

- preučevanje 

zapletenih primerov 

- predstavitve 

problemov 

- poglobitev v zadeve 

- odločitve - nove rešitve 

- razvijanje dobrih 

praks 

- odprtost za 

spremembe 

- predlogi in izboljšave 

- inovativne rešitve - dolgoročna uspešnost 

 



 

 


