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LIKVIDEN.SI

  
Vse večja nelikvidnost in plačilna nedisciplina 
ostajata gospodarski problem številka ena v 
Sloveniji. Stanje se izboljšuje le redkim, v povprečju 
se iz dneva v dan slabša. 

V zadnjih dveh letih, ko so se razmere zaradi 
finančne in gospodarske krize izjemno poslabšale, 
je Gospodarska zbornica Slovenije Vladi RS 
predlagala protikrizne ukrepe. Predlagani ukrepi 
so obsegali rešitve, ki bi izboljšale poslovanje 
poslovnih subjektov v Sloveniji, med njimi tudi sklop 
ukrepov za učinkovito izvršbo in hitrejše sodne 
postopke izterjave. 

V juniju 2010 je bil z namenom izboljšanja sodne 
izvršbe spremenjen zakon o izvršbi in zavarovanju. 

Na GZS smo za vas odprli nov portal likviden.si, kjer 
lahko najdete številne koristne informacije o načinih, 
kako od dolžnika doseči prostovoljno poplačilo 
dolga, o postopkih učinkovite sodne izterjave, o 
večstranskem pobotu, prijavi terjatev v postopku 
prisilne poravnave in stečaja… Preko likviden.si 
vam omogočamo tudi dostop do naše nove storitve 
E-izvršba. 

E-IZVRŠBA, NOVA STORITEV GZS
Ste med mnogimi, ki vas pestijo neplačane zapadle 
terjatve do vaših dolžnikov, ne najdete načina 
za njihovo plačilo, upate pa, da jih je možno 
računovodsko zapreti? Morda za postopke izvršbe 
nimate dovolj informacij in časa? V tem primeru je 
lahko Gospodarska zbornica Slovenije pravi naslov 
za vas, saj smo uvedli novo storitev E-izvršba. 
Storitev je namenjena vsem podjetjem, ki imajo 
zapadle neporavnane terjatve.

Storitev E-izvršba obsega administrativno pomoč 
GZS pri izpolnitvi in vložitvi elektronskega 
predloga za izvršbo na podlagi verodostojne 
listine. Kot sredstvo izvršbe se v okviru storitve 
E-izvršba predlaga prenos dolžnikovih denarnih 
sredstev pri bankah in drugih organizacijah za 
plačilni promet.

V letu 2009 je bilo s postopkom e-izvršbe rešenih 
204.000 zadev, skoraj 60% se jih je zaključilo v roku 
1 meseca.

UČINKOVITA IZTERJAVA
Če ste član Gospodarske zbornice Slovenije: 

… lahko pred vložitvijo elektronskega predloga za 
izvršbo izkoristite možnost BREZPLAČNEGA nasveta 
strokovnjakov Infopike GZS na temo učinkovite 
izterjave

… vam InfoCenter GZS na vaše zaprosilo po 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi BREZPLAČNO 
pripravi osnutek predloga za dodatno izvršilno 
sredstvo

www.likviden.si

E: e.izvrsba@gzs.si

T: 01 5898 000

*Likviden: »v danem času sposoben poravnati svoje plačilne 
obveznosti, plačilno sposoben;
ekon. ki se lahko hitro in brez izgub spremeni v denarna 
sredstva, unovčljiv« Slovar slovenskega knjižnega jezika
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1. v danem času sposoben poravnati svoje 
plačilne obveznosti, plačilno sposoben 
2. ekon. ki se lahko hitro in brez izgub spremeni 
v denarna sredstva, unovčljiv
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