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Zgolj dejstvo, da je kupec iz Nemčije, ne sme biti razlog, da smo 

z njim zadovoljni in mu zaupamo.

V družbi za izterjavo Pro Kolekt pri sodelovanju slovenskih dobaviteljev s 

kupci v Nemčiji še vedno opažajo preveliko zaupanje, zato slovenske 

izvoznike opozarjajo, da tudi v Nemčiji propadajo številna podjetja. 

Terjatve slovenskih izvoznikov do kupcev v Nemčiji so po njihovih 

izkušnjah praviloma velike, zapleti pa zvečine težko rešljivi, še zlasti, ker 

se upniki za pomoč izterjevalske agencije odločijo prepozno. 

Vse hitreje v izterjavo

Statistika Pro Kolekta za države, kjer poslujejo, kaže, da se povprečne 

vrednosti posameznih primerov znižujejo, saj so dobavitelji pripravljeni 

tvegati z vse manjšimi limiti do posameznih kupcev. Opažajo tudi, da jim 

upniki svoje terjatve predajajo v izterjavo vse hitreje. V zadnjih treh letih 

se je povprečna starost terjatve ob prevzemu v izterjavo znižala kar za sto 

dni. 

Hrvaška in Srbija

Hrvaško in Srbijo Pro Kolekt pokriva prek svojih hčerinskih družb. 

»Najboljša je seveda preventiva. Svojim naročnikom zmanjšujemo 

tveganja z obsežno bazo podatkov o dolžnikih v regiji in jim odsvetujemo 

sodelovanje na odloženo plačilo s tveganimi kupci,« pravi Leon Zalar. 



V družbi EOS KSI pa poudarjajo izkušnje s Srbijo in Italijo, kjer njihovi 

lokalni partnerji sodnega postopka izterjave ne priporočajo, ker velja 

prepričanje, da so ti dolgotrajni in dragi. 

Italija

V Italiji ima Pro Kolekt več lokalnih partnerjev, ki jih najamejo glede na 

potrebe v posameznih primerih. Nekateri od njih imajo dobro razvito 

mrežo lokalnih podružnic, ki osebno preverjajo dolžnike, spet drugi so 

močnejši v posamezni regiji ali panogi, nekateri pa so del večjih sistemov. 

Pro Kolekt je od italijanskih naročnikov proti slovenskim dolžnikom lani 

pridobil trikrat več izterjav, kot pa so jih vodili za slovenske naročnike 

proti dolžnikom v Italiji. Za Avstrijo je to razmerje še precej večje. 

Avstrija

Za Avstrijo je značilno, da izterjevalske agencije ne smejo vztrajati pri 

zunajsodni izterjavi, če dolžnik izjavi, da je terjatev sporna. V takšnih 

primerih je treba upravičenost terjatve dokazovati po sodni poti, ki pa je 

dražja in časovno potratnejša. 

Stroški izterjave

Stroški zunajsodne izterjave so odvisni od države dolžnika, starosti in 

zneska terjatve, pa tudi od razlogov za neplačilo in potrebnega nabora 

storitev. 

Pri mlajših terjatvah so provizije Pro Kolekta ponavadi manjše. Pri 

izterjavah zoper dolžnike v Sloveniji so navadno med štirimi in 15 

odstotki izterjanega zneska, na Hrvaškem in Srbiji od devet do 13 

odstotkov, v Avstriji in Nemčiji pa med 10 in 12 odstotki plus DDV. 

Začetni stroški

Ob prevzemu primerov, pri katerih od zapadlosti terjatve do predaje v 

izterjavo ni minilo več kot 90 dni, zoper dolžnike v Sloveniji, Srbiji, 

Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem ne 



zaračunajo začetnih stroškov, v drugih primerih pa se ti brez DDV 

gibljejo od 50 do 170 evrov (odvisno od države in potrebnih ukrepov).


