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Značilnosti financiranja podjetij 

• Slovensko gospodarstvo v veliki meri odvisno od bančnega 

financiranja 

 

• Omejen dostop do bančnega financiranja – banke 

nepripravljene prevzemati tveganja 

 

• Vpliv na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih 

subjektov  
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Komercialni krediti in avansi med 

podjetji 

• Odlog plačil povzroča dobaviteljem probleme: 

- pri rednem plačevanju plač in prispevkov 

- pri nabavi reprodukcijskega blaga 

- pri iskanju virov  

• Gospodarska aktivnost je v krču zaradi pomanjkanja denarja 

pri dobaviteljih 

• V gospodarstvu je okrog 6 milijard EUR terjatev/obveznosti 

• S financiranjem dobavnih verig bi dodatno spodbudili 

zagon gospodarstva 
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Stanje terjatev iz komercialnih kreditov in 

avansov nefinančnih družb (v mio EUR) 



3 

5 

Koeficient obračanja terjatev in število 

dni odloga plačila 
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(Obratni) factoring kot osnova idejnega 

koncepta 

• Vsebinska osnova koncepta: 

     1. Prevzemanje tveganja majhnega števila velikih 

dolžnikov         

     2. Kreditiranje velikega števila majhnih upnikov  

                  Enostavnejša ocena prevzetega tveganja 

 

• Možnost učinkovite tehnološke podpore rešitvi: 

     1. Možnost standardizacije 

     2. Možnost večje avtomatizacije postopkov 
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Prednosti nadgradnje poslovanja z            

e-računom 

• Podporna infrastruktura že na voljo (potrebne le določene 

prilagoditve sistema za e-račune in prilagoditve pri bankah) 

 

• Brezpapirno poslovanje 

 

• Enotna rešitev na nacionalni ravni/mrežni učinki 

 

BANKART Procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o. 

Celovška cesta 150, SI-1001 Ljubljana, Slovenija 

Spletni naslov: www.bankart.si  
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Pristop k vzpostavitvi rešitve  1/2 

 

• Sistem E-račun v okolju Bankarta 

 vzpostavljena infrastruktura, ki ni izkoriščena v polnem obsegu 

 vključenost vseh bank in UJP (država) 

 dostopnost podjetjem (izdajateljem in prejemnikom računa) 

 možnost nadgradenj in zagotavljanje enotne infrastrukture 

 možnost zagotavljanja enotne, standardizirane rešitve 
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Pristop k vzpostavitvi rešitve  2/2 

• Nadgradnja sistema E-račun 

 identifikacija e-računov za katere izdajatelj e-računa želi financiranje 

 vzpostavitev baze/registra e-računov za financiranje 

 možnost implementacije akcepta – prejemnik račun potrdi  

 odkup terjatve s strani ponudnika financiranja 

• Vzpostavitev spletnega portala 

 nadgradljivo orodje za poslovanje z/odkup terjatev na osnovi e-računov 

• Dodatne opcijske storitve 

 informacije, bonitete, obveščanja, arhiv, statistike … 

• Pravni okvir 

 oblikovanje obvezujočega pravnega okvirja 

 transparentna, enotna pravila delovanja rešitve  

 standardizirano in pravno urejeno sodelovanje in uporaba 

 varno poslovanje - upravljanje s tveganji  
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Zaključek – kje smo in kako naprej 

• Oblikovanje idejne zasnove / predlog koncepta 

 sodelovanje Banke Slovenije in Bankarta 

 Projektni svet E-račun 

• novoustanovljeno strateško odločitveno telo / sodelovanje BS 

 Delovna skupina za Factoring (presoja, dopolnitev, uskladitev, …) 

 

• Naslednji koraki 

 konzultacija z deležniki 

 oblikovanje končnega predloga rešitve – marec 2016 

 ocena poslovne priložnosti (business case) 

 analiza zainteresiranosti trga  

 izračun ekonomske učinkovitosti  (vir financiranja projekta) 

 odločanje o začetku projekta 

 


