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UVOD 
 
Vsakodnevno poslovanje potrjuje dejstvo, da so ugodni plačilni pogoji postali zelo pomemben 
dejavnik in tista prednost podjetja, da lahko prednjači pred svojo konkurenco. Zelo pogosto se 
v današnjem poslovanju zgodi, da se finančne obveznosti izpolnijo z zamudo ali dolžnik 
postane nesposoben poravnati obveznosti do dobavitelja. Da ne bi za vsako neporavnano 
obveznost iskali sodišča, je primerna rešitev zavarovanje bodočih terjatev z ustreznimi 
finančno-pravnimi instrumenti. Zavarovalnice in drugi ponudniki z uporabo modernih oblik 
zavarovanja plačil omogočajo, da se plačila izvršijo in da denar za neporavnano obveznost 
pride v prave roke.  
 
V diplomskem delu bom opredelila moderne oblike zavarovanja plačil in preventivne in 
kurativne instrumente zavarovanja v poslovanju. Za obvladovanje kreditnih tveganj v podjetjih 
je potrebno imeti urejena tako delna kot tudi celotna področja zavarovanja pred poslovnimi 
oziroma kreditnimi tveganji. Problem, ki je danes vse pogostejši, je namreč ta, da imajo 
podjetja zaupanje v določene kupce, ki izkazujejo svojo navidezno kredibilnost z določenimi 
statusnimi simboli (npr. dober avto, jahta). Ti omenjeni statusni simboli podjetjem nikoli ne 
smejo biti garancija, da bodo svoje blago ali storitve dobili tudi plačano od takšnega kupca.  
 
Cilj diplomskega dela je podjetjem pokazati, kam se lahko obrnejo v določenih situacijah in kaj 
so najboljše rešitve na področju kreditnega managementa. Delo naj bi dalo bralcu dodatno 
znanje iz področja kreditnih tveganj ter opis posameznih področij reševanja ali zaščite pred 
tveganjem za neplačilo.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti pregled trga in možnosti obvladovanja kreditnega 
tveganja. V ta namen bom predstavila ponudbo domačih in tujih ponudnikov kreditnih 
zavarovanj, bonitetnih informacij in zunanje izterjave. 
 
Pri pripravi diplomskega dela bom uporabila literaturo, ki jo bom pridobila od različnih 
kreditnih zavarovalnic. Pomagala si bom z njihovimi predstavitvenimi brošurami in internimi 
gradivi. Pri opisu dejavnosti teh zavarovalnic bom podatke poiskala tudi na njihovih spletnih 
straneh in v  različnih gospodarskih revijah. Pomagala si bom tudi z literaturo, kjer sem bom 
lahko podrobneje seznanila s temo zavarovanja plačil in kreditnega tveganja. Širšo sliko o tem 
bom tako pridobila s pridobljeno literaturo, ožjo sliko in kako to poteka v praksi, pa bom 
pridobila skozi intervju z anketirancem, ki se ukvarja s svetovanjem in prodajo storitev na 
področju upravljanja s kreditnimi tveganji. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih delov, pri čemer se  bom v prvem delu osredotočila na 
teoretični del tveganj ter na določene kratkoročne rešitve pred tveganji v poslovnem svetu. V 
drugem in tretjem delu se bom z diplomskim delom osredotočila na preventivne instrumente 
zavarovanja pred kreditnimi tveganji. Predstavila bom pregled trga zavarovanja terjatev in 
bonitetnih informacij. V četrtem delu se bom posvetila kurativnim instrumentom uravnavanja 
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kreditnih tveganj, ki jo predstavljata izterjava ter zunanje izvajanje (angl. outsourcing) na tem 
področju. V petem delu diplomskega dela bom prikazala primer slovenskega podjetja in 
postopek ureditve področja kreditnih tveganj pri njih. Temu delu sledi še sklep diplomskega 
dela.  

 

1 VRSTE TVEGANJ 

1.1 Kreditno tveganje 
 
V strokovni literaturi najdemo različne definicije kreditnega tveganja, vendar najpogosteje 
uporabljena definicija pojmuje kreditno tveganje kot možnost, da kupec (posojilojemalec) ne 
bo mogel ali želel poravnati svojih pogodbenih obveznosti iz določenih razlogov (Makovec 
Brenčič, Lisjak, Pfajfar & Ekar, 2006, str. 89).  
 
Jus (2004, str. 41) opredeli tveganje oziroma rizik kot bodoč in negotov naravni dogodek ali 
dogodek vezan na podjetje, državo, posameznike ali stvari, katerega posledica je za podjetje 
materialna in/ali nematerialna škoda, če seveda pred temi riziki ni ustrezno zavarovano. 
 
Podjetja so tako izpostavljena različnim vrstam tveganj, kot so npr.: kreditno, deželno, 
likvidnostno, tržno, valutno, operativno tveganje, tveganje nesolventnosti ipd. Kreditno 
tveganje sodi med najpomembnejša tveganja, četudi je samo del skupnih tveganj v podjetju. 
Kreditno tveganje se pojavi takoj, ko je plačilo za kupljeno stvar odloženo (Sedej Balkovec, 
2004, str. 4).  
 
Vsakemu poslu, kjer prodajalec v zameno za blago ne prejme plačila, grozi, da bo plačilo dobil 
z zamudo ali v najslabšem primeru, da ga sploh ne bo dobil. V poslovni praksi so razviti 
finančno-pravni instrumenti, ki urejajo področje plačil. Z zavarovanjem terjatev so tveganja 
bistveno nižja. S prenosom tveganja na zavarovalnico se podjetja najlažje izognejo negativnim 
posledicam, ki jih lahko doletijo zaradi neplačevanja kupcev. Zavarovati ni mogoče samo ene 
terjatve, pač pa vse, ki jih ima zavarovanec do svojih kupcev. Razlogov, zakaj kupec svojih 
obveznosti ne poravna oziroma ne more poravnati, je več. V osnovi ločimo dve temeljni 
skupini: komercialni (angl. commercial risks) in nekomercialni riziki (angl. non-commercial 
risks). Prva skupina vsebuje razloge, na katere imajo udeleženci vpliv. To so zlasti plačilna 
sposobnost poslovnega partnerja ter nezainteresiranost poslovnega partnerja za izpolnitev 
pogodbe zaradi različnih razlogov. Nekomercialni riziki vsebujejo razloge, ki so povezani s 
političnimi tveganji in so pogostejši v državah v razvoju, za katere je značilna nestabilnost 
politike in gospodarstva.  Vzroki za nastanek teh tveganj so večinoma zunanji in se pogosto 
predstavljajo kot višja sila, ki ga ni moč preprečiti ali se mu izogniti. Mednje sodijo prepoved 
plačil v tujino, moratorij plačil in prepoved konverzije domače valute v tujo konvertibilno 
valuto (Makovec Brenčič, Lisjak, Pfajfar & Ekar, 2006, str. 89). 
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Zadolževanje je problem, ki se pojavlja povsod po svetu. Slednjega v Sloveniji resda ni veliko, 
vendar stečaji, prisilne poravnave in likvidacije povedo marsikaj o zgrešenih poslih ter 
izgubljenem kapitalu, in te številke v zadnjem času naraščajo. V Sloveniji so med panoge z 
največ težavami v minulem letu sodili proizvodnja oblačil, prodaja na drobno, izdelava lesnih 
izdelkov ter posredovanje pri prodaji (@Rating country experience,  Coface Group, 2008). 
Slovensko gospodarstvo ima to prednost, vsaj na kratki rok, da ima pomembno orodje za 
zmanjševanje nediscipline organiziran sistem kompenzacij, ki ga v nekaterih drugih državah ne 
poznajo. Kompenzacije namreč omogočajo pobote terjatev in brez njih bi bilo odprtih terjatev 
še več. Dolgoročno ta rešitev za podjetja ni primerna, saj ima slabosti v primeru stečaja ali 
prisilne poravnave nasprotne strani pri kompenzaciji, saj moramo v takšnem primeru po 
trenutno veljavni zakonodaji v stečajno maso vrniti celotno osnovno terjatev oz. znesek 
kompenzacije z natečenimi zamudnimi obrestmi. Pri verižnih kompenzacijah je sicer 
razveljavitev kompenzacij s strani stečajnega upravitelja malo težja, a je v Sloveniji že prišlo 
do takšnih primerov (Merlak, 2007, str. 8-12). 
 
Zato je priporočljivo, da ima podjetje izoblikovano politiko aktivnega upravljanja s kreditnim 
tveganjem, saj le-ta vsebuje sprotno spremljanje odprtih terjatev podjetja, ugodnosti v primeru 
predplačila, zamudne obresti, zavarovanje terjatev, prav tako pa se ukvarja še s politiko 
izterjave terjatev. Seveda prestroga politika ni dobra, saj lahko podjetje izgubi določen odstotek 
strank. Potrebna je neka prava mera politike upravljanja s kreditnim tveganjem, saj se lahko v 
primeru preveč sproščene politike zvišuje stopnja kreditnega tveganja (Juršič, 2003, str. 7). 

1.2 Zavarovanje kreditnih tveganj 
Vsako podjetje, pa naj si bo veliko ali malo, potrebuje zaščito za domače in tuje transakcije za 
tveganje proti neplačilom ali stečajnim in prisilnim poravnavam strank. Na trgu, na katerem 
poslujemo, se je vseskozi potrebno zavedati tveganja in izpostavljenosti. V kreditnem 
managementu obstajata dve poti: preventiva in kurativa. Med preventivna dejanja uvrščamo ob 
bonitetnih informacijah tudi kreditna zavarovanja. V določenih oblikah je lahko tudi vse v 
enem (angl. all in one package). Prednost zavarovanja je med drugim to, da kupec ne bo vedel, 
da ste se predhodno zavarovali v primeru njegovega neplačila, kot to seveda vedo v drugih 
primerih zavarovanja plačil (akreditiv, bančna garancija,…). Kadar prodajalec ne zahteva 
zgoraj omenjenih možnosti zavarovanja plačil, ima kupec večji občutek pripadnosti. Prodajalci 
z zavarovanjem kreditov tako dobijo finančno in drugo zaščito, tveganje neplačila svojih 
kupcev pa tako prenesejo na zavarovalnico, pri kateri so tveganje zavarovali in ki je sposobna 
nositi to tveganje (Jus, 2004, str. 48).  
 
Mnoga podjetja se s kreditnim zavarovanjem zaščitijo pred kupci in tveganjem njihovega 
neplačila. Prav tako so spoznala, da s kreditnim zavarovanjem zmanjšajo lastna tveganja na 
minimum, saj jim zavarovalnica, s katero sodelujejo, pridobi dovolj podatkov o svojih kupcih 
ter njihovem finančnem stanju. Tako se podjetja lažje odločajo, kateri trgi so varni za prodajo 
in na katerih trgih bo poslovanje tvegano.  
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Tveganje je večje pri poslovanju domačega s tujim podjetjem, saj je informacij o tujem 
podjetju manj, zato je tu kreditno zavarovanje še toliko bolj pomembno. Zavarovanje terjatev v 
tujini še kako dobro poznajo, vsem pa je znana tudi možnost, da prevalijo te stroške 
zavarovanja na kupca ob vzpostavitvi dobrega sistema (Interno gradivo Coface Slovenija d. o. 
o., Ljubljana, 2008). 

1.3 Instrumenti za obvladovanje kreditnega tveganja 
Ponudba podjetij, ki ponujajo zavarovanje plačil v takšni ali drugačni obliki, je v večji meri 
takšna, da kupcu ponudijo tudi dodatno kreditiranje ali financiranje z odkupom terjatev in 
druge ugodnosti, samo da bi kupec zavaroval posel pri tem podjetju. Pri tem seveda obstaja več 
načinov. Določeni instrumenti so le za enkratne posle ali enkratno transakcijo, drugi pa tudi za 
daljše obdobje poslovanja. Spodaj našteta zavarovanja se v praksi najpogosteje uporabljajo kot 
oblike zavarovanj pred kreditnim tveganjem. 

1.3.1 Menica 
Menica je najpomembnejši obveznostno-pravni vrednostni papir, ki se glasi na določeni 
denarni znesek. Izdajatelj menice se je sam zavezal za plačilo tega zneska v določenem času in 
na določenem kraju ali pa ga bo upniku plačala tista oseba, ki jo je izdajatelj menice pozval k 
plačilu v menici določenega zneska (Puharič, 1999, str. 247). Menica je klasičen instrument 
zavarovanja plačila, ki se uporablja tudi pri kreditnih transakcijah s tujino. Vsakodnevna praksa 
ne pozna v zadostni meri posameznih posebnosti in oblik tega vrednostnega papirja (Falatov, 
1999, str. 41). Problem menice se pojavi predvsem v primeru, ko na računu dolžnika ni denarja, 
saj v tem primeru banka navadno zavrne prejeto menico. 
 

1.3.2 Ček 
Medtem ko menico uporabljamo pri kreditnih transakcijah s tujino, je ček plačilni instrument, 
ki predpostavlja takojšnjo izmenjavo sredstev med obema strankama. Tako kot menica je tudi 
ček strogo formalen vrednostni papir. Komitent da banki ček kot nepogojni nalog, da v breme 
komitentovega dobroimetja, banka plača upravičencu, navedenemu na čeku, določen denarni 
znesek (Falatov, 1999, str. 89). Podobno kot pri menici, se nam nepokritje oziroma neplačilo 
dolga lahko zgodi tudi pri čeku, saj banke navadno ne izplačujejo čekov, če ni dobroimetja na 
računu izdajatelja čeka. 
 

1.3.3 Dokumentarni inkaso 
Kadar sta pogodbeni stranki v medsebojnem razmerju že dalj časa, ter tako poznata pogodbeno 
disciplino drug drugega, se pogosto odločata za dokumentarni inkaso kot mehanizem dobave 
blaga in plačilo kupnine (Falatov, 1999, str. 19). 
 
S pojmom inkaso razumemo bančno poslovanje s finančnimi ali komercialnimi dokumenti z 
namenom, da se pridobi plačilo ali akcept, da se dokumente izroči proti akceptu ali plačilu ali 
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da se dokumente izroči na osnovi drugih določil in pogojev. Poznamo dve glavni različici 
inkasa, ki se odražata v finančni klavzuli osnovnega posla, to sta: 

- dokumenti proti plačilu (angl. documents against payment - D/P) 
- dokumenti proti meničnemu akceptu (angl. documents against acceptance – D/A) 

 
Pri tem poslu so prisotne najmanj dve oziroma tri banke, in sicer banka pošiljateljica (angl. 
remitting bank), inkasna banka (angl. collecting bank) inr predložitvena banka (angl. presenting 
bank). V določenih primerih lahko inkasna banka nastopa tudi kot predložitvena banka 
(Falatov, 1999, str. 19). 

1.3.4 Dokumentarni akreditiv 
Dokumentarni akreditiv (angl. letter of credit) je ob plačilni garanciji najučinkovitejši in 
najuporabnejši instrument financiranja mednarodne trgovine, ki pogodbenim strankam 
omogoča varen način plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve. Je samostojna 
obveznost banke, da bo plačala dobavljeno blago ali storitve pod pogojem, da izvoznik oziroma 
prodajalec, izpolni predpisane pogoje: pravočasno dobavi blago/storitve in pravočasno predloži 
pravilne dokumente (zavarovalna polica, faktura blaga, potrdilo o poreklu blaga, proizvajalčeva 
potrdila, CMR). Dokumentarni akreditiv je primeren za uporabo tako v domačem kot v 
čezmejnem in mednarodnem plačilnem prometu. Uporaba le-tega je v mednarodnem 
poslovanju zelo pogosta, saj ščiti interese tako prodajalca kot interese kupca (Makovec 
Brenčič, Lisjak, Pfajfar & Ekar, 2006, str. 111). 

1.3.5 Bančna garancija 
Bančna garancija (angl. bank guarantee) je instrument zavarovanja obveznosti, ki ni vezan na 
osnovni posel. Osnovna funkcija garancije je v zmanjševanju nevarnosti med poslovnimi 
partnerji v primeru neplačila oziroma neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti v 
dogovorjenih rokih. Garancija varuje predvsem pogodbeno stranko, v katere korist je garancija 
vzpostavljena. Lahko je izdana v domači ali tuji valuti. Banka z bančno garancijo prevzame 
odgovornost plačila določenega zneska v primeru, da stranka obveznosti plačila ne bo 
poravnala. Bančna garancija je primeren instrument zavarovanja dolgoročnih kreditov pravnih 
oseb. P njeni izdaji je nepreklicna in možnost odstopa pravic iz garancije je možen le v 
primeru, da upravičenec pravice iz bančne garancije odstopi skupaj z zavarovano terjatev in na 
tretjo osebo prenese vse obveznosti v zvezi z zavarovano terjatvijo. Ta instrument se uporablja 
predvsem pri poslih večje vrednosti, kjer so tveganja večja (Makovec Brenčič, Lisjak, Pfajfar 
& Ekar, 2006 str. 115). 

1.3.6 Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici 
Podjetja se vedno bolj zavedajo pomembnosti zavarovanja terjatev, saj le-te predstavljajo 
pomemben delež premoženja podjetja. Da bi se podjetje zaščitilo pred izpostavljenostjo do 
svojih kupcev doma ali v tujini je kreditno zavarovanje terjatev  najboljši način. Prihranki pri 
kreditnem zavarovanju so marsikdaj celo večji kot popusti na avansna plačila, kar podjetja 



uporabljajo za zaščito pred neplačilom. V primeru sodelovanja z zavarovalnico lahko podjetja 
dobijo številne podatke o stanju svojih kupcev, s tem pa lažje usmerjajo poslovne odločitve. 
 
 

Slika 1: Pravno razmerje zavarovanja terjatev pri zavarovalnici 
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Vir:Interno gradivo zavarovalnice Coface Austria, 2007. 

 

2   PREVENTIVNI INSTRUMENTI ZAVAROVANJA 
POSLOVANJA 
 
Jus (2004, str. 24) opredeljuje preventivno in kurativno funkcijo v okviru funkcij kreditnega 
zavarovanja. V nadaljevanju se najprej osredotočam na preventivne instrumente, nato pa 
opredelim še kurativne instrumente zavarovanja poslovanja. 

2.1  Zavarovanje terjatev 
Najboljši način za zaščito podjetja pred izpostavljenostjo do svojih kupcev doma ali v tujini je 
zavarovanje terjatev. Glavna funkcija zavarovanja je, da daje prodajalcem zaščito pred 
neplačilom brez ostalih instrumentov zavarovanja plačil, ki jih sicer mora priskrbeti dolžnik. 
Prenos tveganja neplačila na kreditno zavarovalnico zagotavlja večjo zmogljivost podjetja, saj 
zagotavlja tudi stalni finančni tok, ker so vse terjatve podjetja v doglednem času tudi 
poravnane. Če podjetje ne upošteva tovrstnega priporočila, se kaj hitro lahko zgodi, da je 
dobavilo določeno blago, plačila ni prejelo, kar pomeni izpad prihodka, ta pa vpliva na 
rentabilnost poslovanja, v določenih primerih pa lahko celo ogrozi obstoj določenega podjetja. 
Pri sklenitvi zavarovanja prodajalec načeloma zavaruje vse svoje kupce ali vse kupce na 
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določenih trgih, seveda pa čisto vseh tveganj zavarovalnica tudi ne prevzame, še posebej ne za 
kupce, ki niso kreditno spodobni (Zavarovanje terjatev SID, 2008). 
 
Zavarovanje terjatev navadno predstavlja paket storitev, ki na eni strani preverja bonitetno 
stanje kupcev, hkrati ponuja možnost dodatne izterjave ter krije vse zavarovane škode. V 
sodobnem poslovnem svetu je zaradi vedno večjih sprememb vedno težje obvladovati kreditno 
tveganje. Ponudba za zavarovanje terjatev je navadno pripravljena s strani zavarovalnice na 
podlagi podatkov, ki jih stranka v ta namen tudi poda. Ob tem se ti podatki navadno vežejo na 
področje delovanja podjetja, finančne podatke iz preteklih let, trge na katere je usmerjena 
prodaja podjetja, povprečne plačilne roke kupcev, bonitete kupcev in obsega zavarovane 
prodaje. Ko zavarovalnica pripravlja svoje ponudbe pri tem upošteva razpršenost kupcev, 
višino tveganja, ki jih morajo prevzeti ter ob tem upošteva tudi nacionalno tveganje, ki ga ima 
vsaka država (Predstavitvena brošura Slovenske izvozne družbe, Ljubljana, 2006). Pri 
nacionalnem okolju je potrebno upoštevati tako tveganje posameznih sektorjev kot tudi splošno 
gospodarsko stanje ter ostale dejavnike trga. Kreditne zavarovalnice lahko ob tem postavijo 
enake ali različne premijske stopnje za različne države. Ko zavarovalnica poda svojo ponudbo 
potencialnemu kupcu je navada na trgu, da se vsak kupec lahko dogovori za posamezne 
posebne ugodnosti, še posebej pa je ta teza uresničljiva, ko se kupec dogovarja z več različnimi 
ponudniki ali ko se obrne tudi na večje in manjše tuje zavarovalnice, ki so navadno tudi 
fleksibilnejše. Zaradi veljavnosti »Freedom of  service act« oziroma Direktive o prostem 
pretoku blaga in storitev imajo vsa slovenska podjetja možnost, da se zavarujejo pri tuji 
zavarovalnici in to vse že od vstopa Slovenije v Evropsko Unijo (1. 5. 2004). Zakonodaja, ki jo 
uporabljajo tuje zavarovalnice, se navadno na področju zavarovalništva ne razlikuje dosti od 
slovenske zakonodaje.  
 
Tveganja, ki jih prevzemajo kreditne zavarovalnice, se vežejo na področje stečajev ali prisilnih 
poravnav kupcev ali primera neplačila terjatev s strani kupcev. Določene kreditne 
zavarovalnice pa omogočajo tudi zavarovanje političnega tveganja (aktualno predvsem v 
primeru izvoza v države, ki so politično nestabilne), zavarovanje tveganja pri odpovedi naročila 
s strani kupca, ali tudi zavarovanje v kombinaciji s faktoringom, kar posledično pomeni tudi to, 
da podjetje dobi svoje terjatve plačane ob ali nemudoma po dospetju. Ostala tveganja, ki jih 
zavarovalnice lahko tudi prevzamejo, so na primer prepoved uvoza blaga ali storitev s strani 
določene države, tveganje neplačila v primeru, da je dolžnik javno pravna institucija in 
tveganje moratorija plačil. 
 
Kreditne zavarovalnice navadno za vsakega kupca od zavarovanca v dogovoru določijo 
kreditni limit. Kreditni limit podjetju nakazuje zavarovano višino terjatev do določenega kupca. 
Navadno s tem zneskom zavarovalnice zavarovanca ne omejujejo, da višjih odprtih prodaj ne 
sme opravljati, le zavarovalnica tega ne zavaruje oz. krije. Potek preverjanja kupcev 
zavarovancev je prikazan na naslednji sliki. 
 
 



Slika 2: Potek preverjanja kreditnih limitov 

 

Preverjanje 
tveganja pri 
zavarovalnici 

Zavarovanec 

Odločitev 

Zahtevek za 
limit 

Sodelujoči 
partnerji 

Izračun 
tveganja 
panoge 

Analiza trga 

Lastna 
raziskovanja 

in analize 

Poročila o 
poznavanju 

Bilančna 
analiza 

Banke 
Informacije 

s “trga” 

Vir: Interno gradivo zavarovalnice Coface Austria, 2007. 

 
 
Prednosti zavarovanja terjatev (Interno gradivo Coface Slovenija d. o. o., Ljubljana, 2008): 
 

- varnost za podjetje (zavarovanca) – ker podjetje svoja tveganja prenese na kreditno 
zavarovalnico, s tem zmanjša svoje tveganje, saj ve, da bo svojo »prodajo« prejelo 
plačano s strani zavarovalnice, če kupec terjatve ne bo poravnal; 

- cenovna konkurenčnost in celovitost ponudbe – zavarovanje terjatev za razliko od 
drugih instrumentov zavarovanja z enim dokumentom ureja celotni portfelj kupcev in 
skrbi za varnost prodaje; 

- ugodnejši pogoji financiranja – če podjetje zavaruje svoje terjatve, ima možnost pravice 
iz zavarovanja delno ali v celoti prenesti na svojo poslovno banko ali drugo finančno 
institucijo ter s tem lahko nadomesti druge oblike garancij ali zavarovanj, ki so na 
primer potrebna za najem določenega posojila. Zaradi zagotavljanja posledične varnosti 
za zavarovančevo banko, se tako lahko izboljša boniteta podjetja, kar pomeni tudi 
ugodnejše financiranje s strani bank ali drugih finančnih institucij (možnost vinkulacije 
zavarovane police); 

- možnost povečevanja konkurenčnosti in prodaje – zaradi prej omenjenega paketa 
storitev, ki ga ponuja zavarovanje terjatev, se podjetje tudi lažje odloča pri načrtovanju 
prodaje novim kupcem, saj lahko s strani zavarovalnice pridobi določene informacije o 
kupcu.  
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2.1.1  SID-Prva kreditna zavarovalnica d. d. 
Slovensko gospodarstvo se je ob osamosvojitvi znašlo pred številnimi težavami. Že v nekdanji 
Jugoslaviji so se pojavljale potrebe po vzpodbujanju izvoza in garantiranju določenih plačil. V 
primerjavi z ostalimi republikami nekdanje Jugoslavije se je v Sloveniji ta potreba po varnosti 
še bolj pokazala, saj je bila Slovenija največja izvoznica med vsemi republikami. Zavarovanje 
je namreč pomemben dejavnik pospeševanja izvoza, ki se mu Slovenija tudi danes ne more 
odpovedati. Temeljni predpis, ki je v oktobru 1992 omogočil nastanek in delovanje SID-a, je 
Zakon o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Ur. l. RS, št. 32/1992). Zaradi 
prilagoditve zakonodaji in zaradi razvoja gospodarstva se je družba pred dobrim letom 
preoblikovala v SID Banko – Slovensko izvozno in razvojno banko d. d., ki ima v lasti tudi 
SID – Prvo kreditno zavarovalnico, Pro Kolekt in Prvi Faktor ter njihove podružnice v tujini 
(Muršec & Madič, 1997, str. 19-20). 
 
SID – Prva kreditna zavarovalnica d. d., Ljubljana, katere 100 % lastnik je SID - Slovenska 
izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (do 1. 1. 2007 Slovenska izvozna družba d. d., 
Ljubljana), je kot  specializirana kreditna zavarovalnica v Sloveniji začela poslovati 1. 1. 2005. 
Nudijo zavarovalno kritje pred tveganjem neplačila njihovih kupcev podjetjem, ki na tujih trgih 
ali doma prodajajo blago in storitve na odloženo plačilo oziroma na kredit (z ročnostjo 
praviloma do 180 dni) (SID- Predstavitev Slovenske izvozne družbe, 2006, str. 9). 
 

2.1.2  Zavarovalnica Triglav d. d. 
Zavarovalnica Triglav je največja slovenska zavarovalnica in je na trgu prisotna že 100 let. 
Poleg ostalih premoženjskih in nepremoženjskih zavarovanj med drugim ponujajo tudi 
podjetjem možnost zavarovanja terjatev. Poslovanje Zavarovalnice Triglav je vpeto tudi v 
mednarodne okvire. S svojimi hčerinskimi družbami posluje na tržiščih Republike Češke, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Sodeluje z vsemi najpomembnejšimi 
pozavarovalnicami na svetu, s strani najpomembnejših evropskih zavarovalnic pa je 
pooblaščena za likvidacijo tujih škod v Sloveniji (Zavarovalnica Triglav, 2008). 
 
Pri Zavarovalnici Triglav lahko slovenska podjetja sklenejo zavarovanje blagovnih terjatev. S 
tem zavarovanjem zavarujejo svoje terjatve na odprtem računu proti tveganju neplačila s strani 
svojih kupcev (dolžnikov). Podjetja lahko pri Zavarovalnici Triglav sklenejo zavarovanje z t. i. 
ožjim kritjem, kjer zavarovalnica krije le primere neplačila s strani dolžnikov, ki so nastali 
zaradi nesolventnosti (stečaj kupca), ali z razširjenim kritjem, ki zavezuje zavarovalnico k 
izplačilu zavarovalnine tudi, če kupec ne poravna v določenem obdobju po valuti računa. 
Zavarovanje terjatev pri Zavarovalnici Triglav je po vsebini enako oziroma zelo primerljivo z 
zavarovanjem terjatev v tujini. Kot pravi direktorica zavarovanja terjatev pri Zavarovalnici 
Triglav d. d., gospa Martina Pečnik, se za zavarovanje terjatev dostikrat odločijo podjetja, ki 
imajo slabo izkušnjo iz preteklosti, ki je povezana z nesolventnostjo njihovega kupca (Vir: 
Revija Kapital, 2008, št. 3, str. 54). Kot pri ostalih zavarovalnicah je tudi pri Triglavu navada, 
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da kupec pri njih zavaruje vse svoje terjatve, saj se s tem doseže tudi večja razpršitev tveganja 
za samo zavarovalnico.  

2.1.3  Tuje zavarovalnice – primer podjetja Coface Austria 
Zavarovalnica Coface je največja izvozna kreditna zavarovalnica in tretja največja kreditna 
zavarovalnica na svetu. Je ponudnik celostnih in delnih rešitev na področju kreditnega tveganja 
(angl. risk management). Njihove dejavnosti vključujejo celotno verigo storitev – od 
identifikacije morebitnih komitentov do ocene kreditne sposobnosti poslovnih partnerjev 
(bonitetna poročila) in upravljanja s terjatvami (nezapadle in zapadle terjatve - izterjava) ter 
financiranje oziroma faktoring. Zaradi veljavnosti »Freedom of service act-a« se, kot že prej 
omenjeno, lahko vsa slovenska podjetja zavarujejo pri tuji zavarovalnici in to vse že od vstopa 
Slovenije v Evropsko Unijo (1. 5. 2004). Ena izmed tujih zavarovalnic, ki ima v Sloveniji kar 
nekaj naročnikov, je zavarovalnica Coface s svojimi podružnicami po svetu. Zaradi večje 
fleksibilnosti, kar je navadno lastnost tujih kreditnih zavarovalnic, ki niso v državni lasti, kot 
prej omenjeni slovenski zavarovalnici, se v zadnjem času vedno več podjetij odloča tudi za 
pridobitev več različnih ponudb za zavarovanje terjatev. Ponudbe pridobivajo tako od domačih 
kot tudi od tujih zavarovalnic. Tako si lažje priborijo večje ugodnosti in navadno tudi dosti 
olajšano dnevno poslovanje, saj določene zavarovalnice zahtevajo več podatkov od 
zavarovanca vsak mesec, določene pa le nekaj podatkov, saj mora biti podlaga v tovrstnem 
sodelovanju tudi partnerski odnos in zaupanje med zavarovalnico in zavarovancem. Posebnost 
zavarovalnice Coface kot predstavnico tuje zavarovalnice na slovenskem trgu, je tudi ta, da ima 
enotno premijsko stopnjo za vse države po svetu (tako za prodajo domačim kot tudi tujim 
kupcem). S tem omogoča dosti lažji izračun stroškov in olajša poročanje zavarovanca (Uber 
uns - Coface Austria, 2008). 
 
Ostale večje zavarovalnice v tujini: 

- Atradius (nizozemska zavarovalnica, ki je s 160-imi pisarnami prisotna v 40-ih državah 
po svetu in zaposluje več kot 3900 ljudi po celem svetu) (Inside Atradius - Atradius, 
2008); 

- Euler Hermes (po nakupu zavarovalnice Euler s strani Hermesa, ki je v lasti nemške 
zavarovalnice Allianz,  je nastala zavarovalnica Euler Hermes, ki je danes prisotna v 
več kot 50-ih državah po svetu in zaposluje več kot 6000 ljudi) (Credit insurance and 
account receivables insurance fot businesses - Euler Hermes, 2008); 

- Mapfre (španska zavarovalnica, ki je danes prisotna predvsem v evropskih državah in v 
latinski Ameriki) (Who we are - Mapfre, 2008). 

 

2.2  Bonitetne informacije 
Bonitetne informacije že dolgo niso več novost, problem ki se tukaj poraja je, da se podjetja 
premalo zavedajo pomembnosti tega vira podatkov. Pogosto se zgodi, da podjetja pri 
pregledovanju finančnih podatkov svojih partnerjev še vedno ne vedo, s katerim izmed njih je 
poslovanje potencialno bolj tvegano. 
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Bonitetna poročila predstavljajo skupek podatkov, ki nam povedo nekaj več o finančnem stanju 
podjetja in tudi o ostalih lastnostih podjetja. Bonitetna poročila ocenjujejo potencialne in 
obstoječe poslovne partnerje - kupce in dobavitelje in ovrednotijo tveganja povezana z 
določenimi podjetji. Izčrpne informacije podjetju pomagajo hitro in učinkovito reagirati in 
pravilno odločati. Zavarovalnice stalno spremljajo gospodarske razmere na posameznih trgih, v 
posameznih panogah, zlasti pa tudi spremljanje tveganja (t. i. monitoring) oziroma bonitete 
kupcev. S tem kupca opozorijo na spremembo statusa komitenta ali na spremembo kreditne 
sposobnosti. Tovrstne storitve podjetjem - naročnikom dodatno omogočajo, da hitreje reagirajo 
na kritična dogajanja v poslovnem okolju (Jus, 2004, str. 62). 
 

2.1.1  Zgradba bonitetnega poročila 
Pravo bonitetno poročilo navadno vsebuje dva dela:  

- finančni del predstavlja osnovno podlago za rangiranje podjetij po velikosti in 
uspešnosti, a ti podatki niso dovolj, da bi imeli celoten pogled na določenega 
poslovnega partnerja, konkurenco ipd. (Po toči zvoniti je prepozno, 2007, št. 115); 

- nefinančni del bonitetnih poročil vsebuje tako imenovane »mehke« informacije o 
podjetjih, ki nakazujejo razvoj podjetja, njegove pretekle investicije, podatke o uvozu 
ali izvozu v tujino ter prav tako informacije, ki so ključnega pomena za odločanje o 
poslovanju z določenim partnerjem (Po toči zvoniti je prepozno, 2007, št. 115). 

 
Drugi, t. i. nefinančni del bonitetnih poročil, pa je še posebej pomemben v trenutkih, ko so 
zadnji objavljeni finančni podatki stari več kot leto dni, mi pa se moramo odločiti, ali bi s 
podjetjem, ki je imelo pred več kot letom dni dobiček, sodelovali ali ne. Npr. da so se na trgu 
pojavile informacije o tem, da je to podjetje zašlo v težave, da ne plačujejo več redno svojih 
obveznosti ipd. Ob izdelavi bonitetnih poročil nekatere bonitetne hiše, poleg javnih virov, 
uporabljajo tudi informacije, ki jih dobijo v neposrednem stiku s podjetjem o katerem 
izdelujejo bonitetno poročilo, saj je tako možnost napak ali manipulacij podatkov veliko 
manjša. Skupek finančnega in nefinančnega dela bonitetnega poročila daje bonitetni hiši 
možnost ocenitve podjetja na osnovi določenih lestvic in kriterijev.  
 

2.1.2  Ponudniki bonitetnih informacij 
Bonitetne informacije pripravljajo posebne družbe, ki jih lahko razdelimo v tri skupine glede na 
subjekt presoje: 

- v prvo skupino sodijo podjetja, ki ocenjujejo bonitete podjetij za vsakodnevne posle, to 
je za odobravanje blagovnih kreditov do enega leta (Coface, Creditreform, 
Dun&Bradstreet - v Sloveniji ga zastopa I, d. o. o.); 

- v drugo skupino sodijo bonitetne agencije, ki ocenjujejo izpostavljenost tveganju 
finančnih institucij in finančnih instrumentov (Moody’s, Standard and Poors, Fitch); 

- V tretjo skupino pa uvrščamo bonitetne agencije, ki ocenjujejo izpostavljenost držav 
(Vir: Brvar, A. (2008, 3. marec). Kje so meje tveganj. Revija Kapital, str. 44-45). 
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2.1.3  Coface Slovenija 
Coface Slovenija kot hčerinsko podjetje Coface Central Europe Holding AG z Dunaja v 
Sloveniji uspešno posluje že od leta 1991. Ena izmed storitev, ki jih ponujajo poleg upravljanja 
terjatev, je izdelava bonitetnih poročil. Jedro njihovega poslovanja in izdelave bonitetnih 
poročil predstavlja ICON, ena najsodobnejših podatkovnih baz, ki vsebuje 7,4 milijona on-line 
podatkov o podjetjih iz Srednje in Vzhodne Evrope, kar jih uvršča v sam vrh strokovnjakov za 
omenjeno regijo. Visoko kvaliteto in zanesljivost njihovih podatkov zagotavljajo obsežne 
raziskave 250-ih strokovnjakov. ICON je tudi osnova za prvi interaktivni instrument naročanja 
in komuniciranja za upravljanje z dolgovi v Srednji in Vzhodni Evropi. 
 
Njihova glavna dejavnost je pospeševanje in poenostavljanje sodelovanja med podjetji celega 
sveta. Coface Group, kateri pripada Coface Slovenija, ima več kot 50-letne izkušnje na 
področju zavarovanja terjatev in upravljanja s tveganji ter več kot 85.000 strank v 93-ih 
državah na petih kontinentih. Platforma Coface Central Europe, ki pokriva Slovenijo, Hrvaško, 
Srbijo, Romunijo, Bolgarijo, Češko, Slovaško, Poljsko, Madžarsko, Avstrijo in posredno tudi 
Bosno in Hercegovino, Črno goro ter Baltske države, je vodilni ponudnik storitev na področju 
poslovnih informacij in upravljanja s tveganji za Srednjo in Vzhodno Evropo. Bonitetna 
poročila Coface Slovenije in Coface skupine so v letu 2006 bila prilagojena zahtevam in 
izpolnjujejo vse podane kriterije Basla II.  
 
Tako skupina Coface vsako podjetje oziroma bonitetno poročilo o podjetju opremi s tremi 
ocenami. Prvo oceno predstavlja tako imenovana @RATING ocena, ki izraža verjetnost stečaja 
oziroma druge oblike nesolvenstnosti podjetja v prihodnjih 12 mesecih (glej Tabela 1).  

 
Tabela 1: @ Rating in razlaga ocen 

@RATING OCENA 
10 Brez tveganja 
9 Odlična situacija / Skoraj brez tveganja 
8 Zelo nizko tveganje 
7 Nizko tveganje 
6 Nižje tveganje 
5 Srednje tveganje 
4 Višje tveganje 
3 Visoko tveganje 
2 Zelo visoko tveganje 
1 Možna nesolventnost 
0 Stečaj / Prisilna poravnava 

Vir: Interno gradivo Coface Slovenija d. o. o., Ljubljana, 2008. 

 
Druga ocena nakazuje podatke o plačilni morali oziroma o plačilnih navadah podjetja, kar je 
zelo pomemben podatek, ko se odločamo o sodelovanju z določenim podjetjem. Plačilna 
morala se ocenjuje z naslednjimi ocenami (Interno gradivo Coface Slovenija d. o. o., Ljubljana, 
2008): 

- plačila so vedno korektna; 
- plačila se izvajajo redno;  
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- plačila se izvajajo v okviru pogojev; 
- plačila se izvajajo neredno; 
- plačila so počasna; 
- plačila so zelo počasna; 
- plačila skrajno pomanjkljiva, stalno prihaja do sodnih izterjav; 
- plačila so ustavljena. 

2.1.4  Creditreform 
Podjetje Creditreform International, ki ima sedež v Nemčiji, je bilo ustanovljeno leta 1879. 
Poznano je kot največje združenje za izdelavo bonitet v Evropi in eno največjih na svetu. 
Podjetje ima več kot 180 predstavništev po celi Evropi, eno izmed njih je tudi v Sloveniji že od 
leta 1992. V podjetju letno izdelajo več kot 3.000 bonitetnih poročil, od tega jih je več kot 
polovico izdelanih za tuja podjetja, predvsem za družbe Creditreform po Evropi in druge 
zavarovalnice v tujini. Bonitetna poročila so napisana tako v slovenskem kot tudi v nemškem 
jeziku. Za ugotavljanje bonitete podjetje uporablja kreditni indeks, ki sme zavzeti vrednost od 
100 do 600. Tako omogoča neposredno oceno kreditnega tveganja. Ocene opisujejo naslednje 
vrste bonitet: 

Tabela 2: Bonitetni indeks Creditreform in razlaga indeksov 
Bonitetni indeks 
100-149 Odlična boniteta 
150-200 Zelo dobra boniteta 
201-250 Dobra boniteta 
251-300 Srednje dobra (povprečna) boniteta 
301-350 Šibka boniteta 
351-499 Zelo slaba boniteta 
500 Nezadostna boniteta 
600 Izrazito negativna boniteta 

Vir: Interno gradivo Creditreform d. o .o., Ljubljana, 2007. 

 

2.1.5  I d. o. o. (Dun & Bradstreet) 
Bonitetna hiša I d. o. o. v Sloveniji zastopa mednarodno bonitetno hišo Dun & Bradstreet (v 
nadaljevanju D&B). Bonitetna hiša Dun & Bradstreet izvira iz ZDA in ima več kakor 160-letno 
tradicijo posredovanja poslovnih informacij. Tako kot ostala dva ponudnika tudi I d. o. o. 
izdela veliko bonitet o slovenskih podjetjih za tuje naročnike, saj je Slovenija zelo zanimiva 
trgovinska partnerica za številne države po svetu. I d. o. o., podobno kot drugi dve bonitetni 
hiši, pridobiva informacije iz javnih virov, kot so različni registri, vladne statistike, državne 
ustanove, letna poročila ipd. Poleg javnih virov se informacije pridobivajo tudi direktno od 
podjetij s pomočjo telefonskih poizvedb ali vprašalnikov preko elektronske pošte. Če podjetje, 
o katerem bonitetna hiša pripravlja bonitetno poročilo, zavrne sodelovanje in ni pripravljeno 
dajati informacij o svojem poslovanju, se morajo analitiki, ki pripravljajo boniteto, odločiti le 
na podlagi javnih virov. Rezultat tega je lahko tudi manj  kakovostna bonitetna ocena in s tem 
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lahko celo kvari sliko podjetja. Pri podjetju I d. o. o. je bonitetno poročilo navadno pripravljeno 
na 10-ih straneh, najpomembnejši deli bonitete pa so podatki o oceni proučevanega podjetja, in 
sicer: ocena poslovanja D&B, prejšnji rating, stanje, trend, kreditno priporočilo in morebitni 
D&B plačilni ključ (Šeruga, 2005, str. 40). 
 
Bonitetna ocena oziroma ocena poslovanja D&B (D&B rating) vsebuje črke in številke in je 
sestavljena iz ocene finančne moči in indikatorja tveganja. Kazalec finančne moči je izračunan 
na podlagi vplačanega kapitala, vrednosti pa se gibljejo od 5A oziroma 5AA (najvišje) do H 
oziroma HH (najnižja). Indikator tveganja je predstavljen v številki od 1 do 4, pri čemer dobijo 
oceno 1 najboljša podjetja, oceno 4 pa podjetja, ki bodo po mnenju analitikov bonitetne hiše I 
d. o. o. s kar 70% verjetnostjo v prihodnjem letu šla v stečaj. Zato je pri poslovanju s takimi 
podjetji tveganje zelo visoko, zavarovanje pa najverjetneje sploh ni možno, saj kreditne 
zavarovalnice tega ne bi zavarovale. Zato je edini primerni instrument za zavarovanje bančna 
garancija ali avansno plačilo. Bonitetno poročilo I d. o. o. vsebuje tudi prejšnji rating (angl. 
former rating), s čimer je možno ugotoviti ali sta se finančna moč in indikator tveganja v 
vmesnem obdobju povečala ali zmanjšala. Poleg omenjenih ocen vsebuje boniteta tudi kazalec 
trenda, ki kaže spremembe določenih postavk iz bilance stanja ali izkaza poslovnega izida; 
kreditno priporočilo (credit), ki pomeni, koliko odprtih nakupov (posojila) je podjetje sposobno 
odplačati. Prav tako plačilni ključ D&B, ki je izračunan na podlagi podatkov o plačilu 
posameznih računov s strani podjetij drugim podjetjem v Sloveniji. S slednjo oceno I d. o. o. 
izračunava ali se poizvedovano (raziskano) podjetje drži plačilnih rokov ali račune plačuje z 
zamudo. Vendar je ob tem potrebno tudi upoštevati dejstvo, da če določeno podjetje plačuje 
svoje obveznosti do svojih nujnih dobaviteljev redno, ni  nujno da bo tudi našemu podjetju 
plačevalo na rok plačila, saj nismo nujni dobavitelj. Drugi del plačilnega ključa je povprečno 
število dni zamude, ki jih ima podjetje pri plačilu določenih računov, kar pa zopet nakazuje na 
prej omenjeno pomanjkljivost. Poleg omenjenih kazalnikov in ocen bonitetna poročila od 
podjetja I d. o. o. (D&B) ter od ostalih dveh omenjenih ponudnikov vsebujejo tudi finančne 
podatke iz bilance stanje in izkaza poslovnega izzida, kazalnike poslovanja, občasno 
načrtovane prihodke za prihodnje leto ter ostale informacije povezane s podjetjem (lastništvo 
premičnin, nepremičnin, aktivnost bančnih računov, certifikati ipd.) (Šeruga, 2005, str. 41). 
 

3   KURATIVNI INSTRUMENTI ZAVAROVANJA 
POSLOVANJA 
 
Tako v tujini kot tudi pri nas se pravne osebe dostikrat ne zavedajo, da je podaljšanje rokov 
plačila in zamujanje s strani njihovih dolžnikov tako rekoč brezplačno kreditiranje kupcev. 
Portfelj zapadlih terjatev, ki se tako akumulira v določenem časovnem intervalu, je dejansko 
seštevek terjatev, pri katerih je podjetje iz neznanih ali znanih razlogov podaljšalo rok plačila 
kupcu, takšni portfelji pa nemalokrat predstavljajo velike vsote denarja. Poleg teh terjatev, kjer 
so bili sporazumno podaljšani roki plačila, pa se pojavlja še ena velika skupina terjatev. To so 
terjatve, kjer kljub našim opominom in že davno pretečenim rokom plačila (po valuti), še 
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vedno nismo prišli do poravnave sredstev. Če v prvi fazi svojega kupca sploh nismo preverili, 
obstaja še veliko večja možnost, da bomo morali v določenem trenutku terjatev celo odpisati, 
če za izterjavo do določenega kupca ne bomo pravočasno poskrbeli. Navadno so izterjave v 
podjetjih najprej loti oddelek komerciale, financ ali pravne službe, vendar so te službe dostikrat 
mnenja, da določenega kupca ne smejo izgubiti, ne glede na dolg, ki ga ima. Če so interne 
službe, ki skrbijo za izterjavo neuspešne, se podjetja poslužujejo zunanjega izvajanja (angl. 
outsourcing) upravljanja terjatev (izterjave) (Jus, 2004, str. 64). 
  
Outsourcing je angleški izraz, ki je sestavljen iz dveh besed: »sourcing« (izvajanje) in »out« 
(zunaj). Outsourcing oziroma izdvajanje v slovenskem prevodu pomeni prenos dela k zunanji 
stranki, zunanjemu izvajalcu. K besedi outsourcing lahko pripišemo naslednje izraze: zunanje 
izvajanje, izločanje dejavnosti ter prenašanje določene poslovne aktivnosti na zunanjega 
pogodbenega partnerja (Power, Desouza & Bonifazi, 2006, str. 3). 
 
Zunanje izvajanje (angl. outsourcing) v praksi poteka tako, da si podjetje, ki se odloči za tak 
način izvajanja (naročnik), na trgu izbere ponudnika, ki deluje na določenem področju 
(izvajalec), ta pa zanj opravlja določeno dejavnost oziroma opravlja storitev. Za uspešno 
izvedbo izdvajanja, morajo biti vse tri omenjene komponente (naročnik, izvajalec, storitev) tudi 
harmonizirane oziroma usklajene na določenih področjih (Power, Desouza & Bonifazi, 2006, 
str. 3). 
 

3.1  Izterjava terjatev 
Ko govorimo o področju izterjave oziroma upravljanja s terjatvami, se srečujemo z dvema 
skupinama storitev oziroma postopkov. Tako v prvo skupino spada upravljanje terjatev do 
fizičnih oseb ter izterjava. V drugo skupino upravljanje terjatev do pravnih oseb. Navadno so 
postopki izterjave fizičnih oseb vnaprej standardizirani in dogovorjeni med izvajalcem in 
naročnikom. Primerni so za stranke, ki imajo večje število naročnikov svojih produktov ali 
storitev ter s tem posledično tudi več dolžnikov. Upravljanje in vnovčenje terjatev do pravnih 
oseb pa je večinoma prilagojeno zahtevam naročnika in posebnostim njegove dejavnosti, zaradi 
možnih negativnih komercialnih učinkov. Sodelovanje partnerjev pri izterjavi pa je zelo 
pomembno, tako pri prvi kot pri drugi skupini (Upravljanje terjatev – izterjava - Coface 
Slovenija, 2008). 

 
Ključ do hitre in uspešne izterjave so ažurne informacije, ki jih potrebuje izvajalec za izvajanje 
tovrstnih postopkov. Prav tako je izredno pomembno, da se v zunanjo izterjavo (angl. 
outsourcing) predajo terjatve, ki so dokaj nove, saj je tako možnost realizacije oziroma uspešne 
izterjave višja. Izterljivost pada s starostjo same terjatve, pomembni pa so seveda tudi 
zastaralni roki. Učinkovitost in pravočasnost sta torej nujna za realizacijo in uspešnost 
izterjave. Izkušnje podjetij, ki uporabljajo zunanje izvajanje, kažejo, da kupci podjetij, ki so bili 
v določenem trenutku dolžniki, veliko raje sodelujejo s podjetjem ponovno, če je bila zunanja 
izterjava uporabljena pravočasno. Dolžnik oziroma kupec je manj nejevoljen, če se ga opomni 



na njegov dolg relativno kmalu po roku plačila računa,  kakor če se to zgodi šele čez eno leto. 
Druga prednost zunanjega izvajanja izterjave terjatev je tudi dejstvo, da za izterjavo veliko 
lažje skrbi zunanja služba, ki je neodvisna od komercialnih interesov. Tako namesto 
komercialistov dolžnike obravnavajo strokovnjaki za to področje. Dandanes je zelo pogosta 
praksa, da morajo za izterjavo skrbeti  komercialne službe podjetij. Problem, ki se pojavi pri 
tem, je predvsem nepoznavanje načinov izterjave. Napačni načini ali prijemi lahko povzročijo 
tudi dolgoročno izgubo določenega kupca in sočasno tudi njegovo namerno neplačilo že 
zapadlih obveznosti. Še posebej je zunanje izvajanje na področju izterjave koristno in primerno 
pri mednarodnih poslovanjih. Nemalokrat se namreč zgodi, da lastna služba izterjave podjetja 
ne zna dolžnikovega jezika, niti ne pozna navad in običajev države, kjer se nahaja dolžnik. 
Tako prihajamo do veliko kompleksnejšega problema, kako postopati v takšnih primerih. Če 
takrat uporabimo ustreznega zunanjega partnerja, je možnost uspešne izterjave veliko večja, 
kakor če se jo loti podjetje samo. Navadno imajo podjetja tako na voljo tudi pravni nasvet 
neposredno iz države, kjer se nahaja dolžnik. Tako se še lažje odločijo, kako postopati v 
takšnih primerih.  
 
Po statistiki, ki jo je pripravila ena izmed družb, ki se med drugimi ukvarja z upravljanjem 
terjatev, danes kar 65 odstotkov neplačanih računov izvira iz naslova malomarnosti oziroma 
brezbrižnosti. Tako na primer več kot 60 % podjetij ne plačuje svojih računov z izjemo nujnim 
dobaviteljem, če se jih pred tem ne opomni, da je določen račun zapadel v plačilo. Zaradi 
plačilne nediscipline, ki tako nastaja, ima vse več podjetij omejeno količino denarnih sredstev 
za plačilo računov. Ob tem pa imajo obveznosti, ki nekajkrat presegajo ta denarna sredstva. 
Posledično temu si podjetja naredijo prioritetno lestvico plačil, kjer so seveda na prvem mestu 
njihovi dobavitelji (Interno gradivo Coface Slovenija d. o. o., Ljubljana, 2008). 
 
Zunanje izvajanje (angl. outsourcing) na področju izterjave navadno poteka tako, da se 
določeno podjetje dogovori z izvajalcem za ceno izterjave. V primeru strinjanja s pogoji, je 
potrebno podpisati pogodbo, včasih še dodatna pooblastila. Zunanji izvajalec izterjave navadno 
nato skrbi za pisno in telefonsko opominjanje dolžnika, lahko pa postopek izterjave izvede tudi 
v obliki osebnih obiskov, pošiljanja elektronske pošte, kratkih sporočil (SMS), fax-ov, ipd. Na 
Sliki 3 in 4 je prikazana shema zunanjega izvajanja (angl. outsourcinga) na področju izterjave, 
ki se ne razlikuje bistveno med ponudniki na trgu.  
 

Slika 3: Ponazoritev zunanjega izvajanja na področju izterjave doma 
 

 

ZUNANJI IZVAJALEC 
IZTERJAVE 

DOLŽNIK UPNIK 

pisno opominjanje 
telefonski kontakti 

osebni kontakti 

poročanje 
svetovanje 

 
 

Vir: Informativna zloženka: Izterjava dolgov, Pro Kolekt d. o. o., Ljubljana, 2007, str. 3. 
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Slika 4: Ponazoritev zunanjega izvajanja na področju izterjave v tujino 
 
 

ZUNANJI 
IZVAJALEC 
IZTERJAVE 

IZTERJEVALNA 
AGENCIJA V 

TUJINI

UPNIK 

poročanje 
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obiski 

Specializirana 
odvetniška 

pisarna v državi 
dolžnika 

 
 

Vir: Informativna zloženka: Izterjava dolgov, Pro Kolekt d. o. o.,Ljubljana, 2007, str. 3. 

 

3.1.1  Coface Slovenija 

Coface Slovenija zagotavlja, z dolgoletnim uspešnim delovanjem na področju posredovanja 
med dolžniki in upniki, svojim naročnikom strokovno podporo pri izterjavi dolgov. Storitve 
zunanjega upravljanja terjatev, ki jih ponujajo, so: 

- predsodna izterjava pravnih oseb (angl. B2B – Business to Business); 
- predsodna izterjava do fizičnih oseb (angl. B2C – Business to customer); 
- »2. pranje« (angl. 2nd wash); 
- sodna izterjava pravnih in fizičnih oseb (B2B in B2C); 
- upravljanje nezapadlih terjatve (angl. Invoice management); 
- mednarodne izterjave B2B in B2C; 
- ostalo. 

(Upravljanje terjatev – izterjava - Coface Slovenija, 2008).  
 
Njihov standardni postopek izterjave se odvija v tri do šest mesečnem ciklusu, ki je dogovorjen 
z naročnikom njihove storitve vnaprej, seveda pa je dosti odvisno tudi od poteka izvajanja 
storitve ter od samega dolžnika. V tem ciklusu se v določenem časovnem zaporedju izvedejo 
posamezni koraki scenarija, ki je dogovorjen z naročnikom. Navadno so ti koraki v obliki 
pisnih opominov (s priporočenimi in navadnimi pismi), telefonskih klicev, iskanje naslovov 
ipd. Navadno so dolžnikom zaračunavajo tudi zamudne obresti in stroške izterjave, saj so to 
utemeljeni finančni prihodki za naročnika storitve. V primeru, da predsodna izterjava ne 
rezultira v uspešni izterjavi, se ima naročnik možnost odločiti ali bo svojo terjatev izterjal po 
sodni poti. Vendar je ta korak načeloma za naročnika vedno dražji in traja dlje časa kakor 
predsodni postopek. To je namreč tudi ena izmed prednosti predsodnega postopka, da lahko 
dosti hitreje, za nižje stroške ter z mehkejšim prijemom naročnik pride do poravnave sredstev s 
strani dolžnika. Podoben postopek predsodne izterjave se sicer izvaja tudi v  konkurenčnih 
podjetjih, vendar obstajajo tudi večje razlike. Te navadno rezultirajo tudi razlike v uspešnosti 
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izterjave, zato je izbor izvajalca pomemben postopek za naročnika (Interno gradivo Coface 
Slovenija d. o. o., Ljubljana, 2008). 

 

V sodobnem svetu se predvsem v tujini pojavljajo tudi postopki tako imenovanega 2. pranja 
(angl. 2nd wash), ki predstavljajo postopek ponovne zunanje izterjave, ko je svojo omejeno 
obdobje izterjave že zaključil prvi izvajalec te storitve za določenega naročnika. To pomeni 
tako rekoč ponovno čiščenje preostalega portfelja terjatev določenega naročnika. S tem se 
navadno doseže še večji psihološki efekt na dolžnika. Sam psihološki efekt pri zunanji izterjavi 
je sila pomemben, saj se v primeru uporabe zunanje izterjave zaradi distanciranja komercialne 
poslovne dejavnosti podjetja in izvedbe postopka izterjave, to lažje izvede. Izterjevalci, ki so 
zaposleni pri zunanjih izvajalcih izterjave, so dodatno usposobljeni za področje svojega dela ter 
poznajo psihologijo dolžnikov in tako dosti hitreje ter veliko bolj uspešno lahko dosežejo, da 
bo določen dolžnik poravnal svoj dolg. Podobni postopki zunanje izterjave se navadno izvajajo 
tudi pri mednarodnih izterjavah, le da ima navadno izvajalec izterjave v Sloveniji določenega 
zunanjega partnerja ali sestrsko podjetje, ki v državi dolžnika izvaja podobne postopke. Primer: 
če ima določeno slovensko podjetje dolžnika na Portugalskem in le-tega zaradi nepoznavanja 
lokalne zakonodaje, jezika in navad, ne more samo izterjati, lahko postopek izterjave prepusti 
zunanjemu izvajalcu Coface Slovenija. Coface Slovenija bo tako po sklenitvi pogodbe primer 
predal svojemu sestrskemu podjetju Coface Portugal, le-ta pa bo vršil izterjavo zoper dolžnika, 
ki se nahaja na Portugalskem.  Prednost tega sistema je, da izvajalec v državi dolžnika pozna 
tuji jezik, pozna lokalno zakonodajo, navade in običaje ter postopke izterjave v tej državi. V 
nasprotnem primeru lahko naročniki kaj hitro naredijo napako pri izvajanju izterjave, ta pa 
doprinese tudi negativne rezultate izterjave. Ker se zakonodaje držav med seboj razlikujejo, je 
izterjava v določenih državah zelo otežena, saj ne obstajajo nobeni registri podjetij, ki so 
dolžniki, ali registri fizičnih oseb. Tako je lociranje dolžnika zelo problematično. Do drugega 
problema pri sami izterjavi lahko pride v primeru, da določena podjetja prevzamejo veliko 
tveganje nase, ker ne preverjajo informacij o svojem kupcu, nato pa poskušajo izterjati svoj 
denar od podjetij, ki obstajajo le na papirju (t. i. »letter box« podjetja) ali pa so njihovi dolžniki 
v nemogoči finančni situaciji. Dejstvo je tudi v tem, da že ena sama neizpolnjena obljuba 
dolžnika naročniku, da bo poravnal svoj dolg, lahko pomeni, da dolžnik svojega dolga sploh 
nikoli nima namena ali ne bo sposoben poravnati. To bi navadno moral biti že resen znak za 
določeno podjetje (naročnika storitve izterjave), da mora čim prej poskrbeti, da bo dobil plačan 
svoj račun.   

Prednosti zunanje izterjave (Interno gradivo Coface Slovenija d. o. o., Ljubljana, 2008): 

- izvensodne izterjave so zaradi hitrosti in enostavnosti poteka časovno in finančno bolj 
ugodne kot sodni postopki; 

- prisotnost tretje osebe pospeši proces izterjave – psihološki efekt na dolžnika; 
- takojšnja ocena dolžnika in redna poročila pomagajo pri usmerjanju prodaje in trženja k 

primernim komitentom; 
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- navadno izvajalci ponujajo on-line spremljanje in nadziranje poteka izterjave (vpogled 
v poslane opomine, komentarje in dogovore z dolžnikom s strani izvajalca ipd.); 

- boljši uspehi pri izterjavah izboljšajo denarni tok in pomagajo povečati donos na vložen 
kapital; 

- storitev zunanje izterjave je navadno zaračunana samo v primeru uspešno opravljene 
izterjave; razen v primeru mednarodnih izterjav in manjših portfeljev terjatev, saj imajo 
izvajalci izterjave navadno tudi kar nekaj administrativnih stroškov z določenim 
naročnikom, preden se lahko začnejo izvajati postopki izterjave; 

- mednarodna izterjava preko zunanjega domačega ponudnika je dosti cenejša in lahko 
tudi veliko hitrejša od iskanja odvetnika in plačilo odvetnika direktno v državi dolžnika.  

3.1.2 EOS KSI, družba za poslovno svetovanje in upravljanje s terjatvami, d. o. o.  
EOS KSI, upravljanje terjatev d. o. o. je hčerinska družba holdinga EOS, ki ima sedež v 
Hamburgu, le-ta pa je poznan kot eno večjih podjetij na področju upravljanja terjatev v Evropi. 
Prisotnost podjetja je opaziti v 16-ih evropskih državah in v ZDA, kar jim omogoča preko 
njihove mreže podjetij tudi izterjavo podjetij v tujini. V Sloveniji je EOS KSI prisoten od leta 
2000, prvotno pod imenom Kasolvenzia, preden je to skupino prevzel EOS Solutions. Storitve, 
ki jih ponujajo (Upravljanje terjatev - EOS KSI, upravljanje terjatev d. o. o., 2008): 
 

- terjatve do pravnih oseb; 
- terjatve do fizičnih oseb; 
- mednarodno upravljanje terjatev; 
- sodno upravljanje terjatev. 

3.1.3  Creditreform 
Podjetje se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi, ki so vezane na kurativne instrumente 
zavarovanja poslovanja (Creditreform Slovenija, 2008): 
 

- izterjava (trgovsko opominjanje, nadzorni postopek, sodno opominjanje, izterjava 
B2C); 

- marketing (selekcija aktualnih naslovov slovenskih podjetij glede na različne kriterije, 
kot npr. panoga, velikost podjetja ipd.); 

- gospodarska poročila (boniteta – bonitetni indeks, način plačila, kreditna sposobnost, 
opredelitev najvišjega kreditnega zneska; struktura – udeleženci, panoga, pravna oblika; 
finance – letni prihodek, kapital, aktiva/pasiva).  

 

3.1.4  Creditexpress Slovenija 
Podjetje je specializirano, da svojim naročnikom ponuja celovito rešitev na področju izterjave 
tako za pravne kakor tudi za fizične osebe. Ponuja osnovno izterjavo terjatev, pri čemer gre za 
intenzivno pisno in telefonsko izterjavo, detektivske storitve, kompenzacije, primer pa 
zaključijo s sodno izterjavo. Podjetje se ukvarja tudi z izterjavo manjših zneskov. Njihova 
ciljna skupina, kot tudi ciljna skupina ostalih njihovih konkurentov, so podjetja, ki za svoje 
storitve množično izkazujejo terjatve do dolžnikov. V to skupino spadajo telekomunikacijske 
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storitve, bančne storitve, zavarovalne storitve, servisne storitve, internet storitve, prodaja po 
pošti, trgovske storitve, založništvo in mnoge druge. Pri razvoju njihovih storitev so jim v 
veliko oporo bogate izkušnje njihovih, v holding, povezanih podjetij v tujini. V svojem 
asortimanu storitev ponujajo predsodno izterjavo, sodno izterjavo ter svetovanje  
(Creditexpress Slovenija, 2008). 
 

3.1.5  Pro Kolekt, družba za izterjavo, d. o. o. 
Družba je hčerinsko podjetje Slovenske izvozne in razvojne banke d. d., Ljubljana (SID). 
Specializirana družba Pro Kolekt se ukvarja z izterjavo tako, da preverja dolžnike in ukrepa 
glede na njihovo stanje in zmožnosti čimprejšnje poravnave njihovih obveznosti. Podjetje ima 
organizirano mrežo izterjevalnih agencij  z ustrezno informacijsko podporo po vsem svetu, 
poseben poudarek pa namenjajo območju nekdanje Jugoslavije, med drugim pa imajo v lasti 
hčerinska podjetja v Sarajevu, Beogradu, Skopju, Bukarešti, Sofiji in Zagrebu. Prav tako se 
lahko ponašajo s strokovnimi kadri, ki imajo bogate izkušnje na področju izterjav tako doma 
kot tudi v tujini (Predstavitvena brošura Slovenske izvozne družbe, 2006, str. 9). 
 
Osnovne storitve družbe: 

- preverjanje dolžnikov; 
- upravljanje s terjatvami; 
- izvensodna izterjava dolgov doma in v tujini; 
- svetovanje in sodelovanje v vseh fazah sodnih postopkov (tožbe, izvršbe, stečajni 

postopki, likvidacije…). 
(Predstavitvena brošura Slovenske izvozne družbe, 2006, str. 22). 
 

4   UPRAVLJANJE KREDITNEGA TVEGANJA IZVOZNIH 
POSLOV - Primer podjetja Tiskar d. o. o.  

4.1  Predstavitev podjetja 
Podjetje Tiskar d. o. o. je bilo ustanovljeno oktobra 1991. Vse od svoje ustanovitve se je 
ukvarjalo z dejavnostjo proizvodnje papirja, tiska promocijskega materiala, proizvodnje 
lepenke in embalaže ter z ostalimi storitvami povezanimi s tiskarstvom. Podjetje danes 
zaposluje 15 ljudi, v lasti pa ima tudi hčerinski podjetji na Hrvaškem in v Srbiji. Podjetji 
pokrivata tudi ostale republike bivše Jugoslavije in dosegata skupni promet 1 mio EUR. Za 
ustanovitev hčerinskih podjetij v tujini se je odločil Tiskar predvsem zaradi lažje ponudbe 
svojih proizvodov v tujini, saj je posledično s proizvodnjo v tujini, tudi obdavčitev, carinjene in 
transport proizvodov veliko lažji, kot če je vse potrebno opraviti iz ene lokacije, ki pa je že 
sicer postala podjetju Tiskar premajhna in je moralo iskati svoje podizvajalce tudi v drugih, 
sicer konkurenčnih podjetjih v Sloveniji (Interno gradivo podjetja Tiskar d. o. o.). 
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4.2  Značilnost poslovanja podjetja na mednarodnem trgu in začasna rešitev 
Po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo se je konkurenca na trgu, ki se je pojavljala do takrat, še 
okrepila, saj so na slovenski trg prišla podjetja, ki prej svojih izdelkov in storitev niso ponujala 
v Sloveniji. Ker je s tem prišlo tudi do delne specializacije v panogi, se je seveda specializiralo 
tudi podjetje Tiskar in se usmerilo v glavnem v proizvodnjo promocijskih in oglasnih 
materialov, zloženk, produktnih brošur in produktne embalaže. Zaradi relativne majhnosti 
slovenskega trga v primerjavi s trgom celotne EU, je povpraševanje po oglasnih/promocijskih 
materialih in izdelčni embalaži v Sloveniji relativno majhno. Zato se je podjetje odločilo, da bo 
svoje storitve in proizvode ponudilo tudi tujim kupcem. S tovrstno odločitvijo se je obseg 
poslovanja iz 4 mio v letu 2005 povečal na več kot 5 mio EUR v letu 2006. Seveda je postalo z 
naraščanjem obsega poslovanja in povečanjem števila naročnikov, podjetje vsak dan bolj 
izpostavljeno tudi kreditnemu tveganju. V letu 2006 je delež izvoza v celotni prodaji znašal 
20,6 %, trend pa je kazal, da se bo ta delež v prihodnosti še povečeval. Največ prodaje v tujini 
je podjetje ustvarilo na trgih nekdanje Jugoslavije, pa tudi v Avstriji, Nemčiji ter na 
Madžarskem. Zaradi krize, ki je prizadela določena podjetja v letu 2006, je podjetje Tiskar 
ostalo tudi brez plačila za določene izdelke v višini preko 0,2 mio EUR (Vir: Poročilo o 
poslovanju podjetja Tiskar d. o. o.). To je bilo seveda veliko presenečenje za vodstvo podjetja, 
saj se do tistega trenutka niso zavedali tveganja, ki ga prinaša trg, še posebej takrat, ko posluje 
podjetje s tujimi kupci, ki jih ne preverja in jih ne pozna. V iskanju rešitve se je podjetje 
odločilo, da bo svoja tveganja v nadalje ustrezno zavarovalo, zato je svoj portfelj terjatev za 
nadaljnje leto zavarovalo pri eni izmed slovenskih kreditnih zavarovalnic. 

 

4.3  Pridobitev različnih ponudb za zavarovanje 
Vodstvo podjetja Tiskar se je odločilo, da bo pred iztekom prvega zavarovalnega obdobja 
poskušalo pridobiti ponudbe tudi od konkurenčnih zavarovalnic. V prid pridobitvi 
konkurenčnejših ponudb je botrovalo tudi dejstvo, da je bil Tiskar nezadovoljen z limiti 
postavljenimi s strani obstoječe zavarovalnice, saj so bili tako prisiljeni omejiti prodajo 
določenim kupcem. Podjetje je oddalo povpraševanje tako pri obeh domačih kot tudi pri eni 
tuji zavarovalnici. Za pridobitev ponudbe so morali v podjetju Tiskar d. o. o. vsaki 
zavarovalnici pripraviti podatke o svojem poslovanju, o svojih kupcih, o trgih izvoza ter ostale 
podatke, ki so potrebni za pripravo ponudbe za zavarovanje terjatev (glej Priloga 1- 4). 

 

Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov zavarovalnice pripravijo svoje ponudbe, ki pa so navadno 
v prvem koraku le informativne, saj podobno kot v drugih dejavnostih, tudi v tej velja možnost 
različnih dogovorov. Zaradi razlage posebnosti posameznih pogodb in ponudb na trgu, je 
običajno dobro, če se obe strani pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe tudi sestaneta. Za 
podjetje je pomembno, da loči med ponudbami tudi, če so le-te razlike vezane samo na 
določeno področje. Tako je v določenih primerih možen tudi dogovor o izjemah pri 
zavarovanju. Če določen trg (država) za podjetje ne predstavlja tveganja zaradi posebnega 
načina poslovanja, zavarovalnice v določenih primerih dopuščajo izjeme pri plačilu 
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zavarovalnine za to področje. Tako je pri pripravi ponudbe za zavarovanje vedno pomembno, 
da potencialna stranka oziroma zavarovanec ponudi zavarovalnici čim večje število podatkov 
in razlag dogodkov, zato da zavarovalnica lahko razume njegove težave in probleme. 
Zavarovalnice morajo pri določitvah premij in ostalih storitev upoštevati tudi morebitne 
posebne potrebe določene stranke. Analizirati morajo njegove kupce, pri tem tudi tveganja, ki 
jih s seboj prinašajo določeni trgi ter dejavnost potencialnega zavarovanca. Zaradi želje po 
pridobitvi določenega kupca, včasih zavarovalnice ugodijo tudi določene nerazumljive limite, 
kar pa lahko ima svoje posledice pri poslovanju zavarovalnic.  

4.4  Rešitev za nadaljnje uspešno delovanje podjetjaTiskar  d .o. o. 
Podjetje Tiskar je v preteklosti določene kratkoročne likvidnostne težave reševalo z uporabo 
faktoringa oziroma odprodaje določenih terjatev, zato je bila želja podjetja, da bi lahko svojo 
polico za zavarovanje terjatev tudi vinkulirala, le-ta pa bi nato finančni instituciji, ki se ukvarja 
s faktoringom, dalo tudi dodatno garancijo za plačilo terjatev ter s tem ugodnejše pogoje pri 
financiranju. Prav tako je podjetje želelo pridobiti ugodnejši dolgoročni vir kapitala pri bankah, 
za kar so seveda tudi banke pogojevale zavarovanje terjatev. Ob vseh teh potrebah, so nato 
zavarovalnice oddale svoje izboljšane ponudbe. Na podlagi ponudb se je vodstvo odločilo za 
menjavo zavarovalnice, saj je med drugim nova ponudba izbrane zavarovalnice vsebovala za 
Tiskarja tudi številne dodatne storitve in nadaljnje možnosti razširitve zavarovanja, kar pa 
ostale zavarovalnice Tiskarju niso ponudile. 

 

Ponudbe kreditnih zavarovalnic se navadno razlikujejo tudi v dodatnih storitvah, ki jih  
zavarovalnice ponudijo. Tako imajo nekatere zavarovalnice v svoji ponudbi tudi naslednje 
storitve, ki lahko koristijo naročniku, saj dostikrat pokrivajo tako rekoč celotni kreditni 
management:  

- pregled kupcev nad določeno izpostavljenostjo (nad določeno kumulativo odprtih 
terjatev) ali pregled vseh kupcev – pri tem prihaja do razlik v stroških odobritev limitov 
pri različnih zavarovalnicah; 

- storitev izterjave neplačanih računov - v primeru neplačila je navadno strošek izterjave 
morebitnega škodnega primera strošek naročnika, a pri tej ponudbi obstajajo izjeme s 
strani določenih zavarovalnic, saj imajo ene to všteto že v osnovno premijo oz. strošek 
zavarovanja, druga pa ne; 

- možnost zavarovanja tveganja pred odpovedjo naročila – dobro v primeru, da izdeluje 
podjetje določen specifični produkt, ki ga ni moč plasirati drugemu kupcu, zaradi 
morebitne odpovedi naročila s strani naročnika pa lahko utrpi visoke stroške; 

- možnost vinkulacije zavarovalne police – v primeru najemanja kreditov ali koriščenja 
faktoringa, je to dobra podlaga za boljše pogajalsko izhodišče pri iskanju nižjih 
stroškov financiranja; 

- možnost zavarovanja ostalih tveganj (mandatarna prepoved, politično tveganje ipd.). 

(Coface Austria, 2008; Predstavitvena brošura Slovenske izvozne družbe, 2006, str. 9). 
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Podjetje mora torej vedno iskati najbolj primerno rešitev ter pri tem tudi intenzivno sodelovati 
z zavarovalnico, kajti le tako lahko skleneta dobro in ugodno ponudbo, ki podjetju omogoča 
nadaljnjo uspešno rast. Seveda je po drugi strani za podjetje tudi pomembno, da poskuša 
stroške zavarovanja vračunati v prodajno ceno svojih proizvodov in jih prevaliti na kupca. Kot 
že omenjeno, lahko zavarovanje terjatev podjetju nudi varnost pred tveganjem neplačil s strani 
kupcev, s tem pa lahko podjetja tudi bolj zanesljivo planirajo svojo prihodnost. Zavarovalnica 
tako lahko ponudi podjetju storitev, ki mu omogoča varnejšo dolgoročno rast, prav tako pa tudi  
pomoč pri usmerjanju prodaje na varnejše kupce.  

 

SKLEP 
 
Dejanski predmet mojega diplomskega dela je bil pregled možnosti zaščite podjetij pred 
tveganji, do katerih so izpostavljena ne glede na to, ali prodajo svojih proizvodov ali storitev 
vršijo le na domačem, na tujem ali na obeh trgih. Poleg osnovnih modelov zaščite in preprosto 
izvedenih varnih načinov poslovanja, kot so avansa plačila, sem se v diplomskem delu lotila 
tudi pregleda bolj ali manj izvedenih produktov, ki pomagajo podjetjem le na določenih 
področjih upravljanja s tveganji (angl. risk management). Po drugi strani sem predstavila tudi 
produkte, ki lahko podjetju ponujajo celotne storitve upravljanja s tveganji (zavarovanje, ki 
vključuje tako preverjanje kupcev kot tudi izterjavo dolga ter plačilo v primeru neplačila s 
strani kupca). 
 
Zaradi globalizacije na vseh trgih je danes slovenski trg za naša podjetja dostikrat premajhen. 
Zaradi ugodnega geografskega položaja imamo odprta vrata na Balkan kot tudi v celotno 
Evropo, so priložnosti za širitev in prodajo na tuje trge toliko večje. Prav tako ima slovensko 
gospodarstvo srečo, ker ima dobro izvozno možnost oziroma odprto okno na ocean preko 
pristanišča v Kopru. Ker se tako manjši podjetniki kot tudi velika podjetja in multinacionalke 
dobro zavedajo možnosti, ki jih imamo v Sloveniji, se številna podjetja tudi odločajo za nastop 
na tujih trgih. Ker pa z velikostjo trga na trgu nastopijo tudi novi, do sedaj napoznani »igralci«, 
tako v vlogi kupca kot tudi prodajalca, je potrebno pravilno poskrbeti za tveganja, ki nastajajo s 
sodelovanjem z nepoznanimi in poznanimi podjetji. 
 
V ta namen sem v prvem delu diplomskega dela pripravila pregled predvsem lažjih možnosti 
zaščite podjetij pred določenimi tveganji, v drugem delu pa sem se temeljito posvetila pregledu 
trga in možnosti delovanja podjetij v preventivno smer. Tako sem pregledala ponudbe domačih 
in tuje kreditne zavarovalnice. Te lahko v svojih paketih ponudijo med drugim tudi ostale 
storitve kreditnega managementa, kot so bonitetne informacije oziroma pregled kupcev in 
eventuelna izterjava neplačanih zavarovanih dolgov oziroma terjatev. Kot drugo možnost 
preventivnega ravnanja lahko podjetja uporabljajo tudi bonitetne informacije različnih 
dobaviteljev na slovenskem trgu, pa naj gre tukaj za osnovne statistične programe do bolj 
kakovostnih in specifičnih bonitetnih poročil, ki imajo navadno lastnost, da podajo v svoji 
oceni tudi priporočljivo mejo poslovanja na odprto z določenim podjetjem. Tako lahko imamo 
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že zelo dober vpogled v poslovanje našega kupca. Pri tem je zelo pomembno, da znajo 
komercialisti oziroma tisti, ki se v podjetju odločajo o višini prodaje z odlogom plačila 
določenemu kupcu, tudi znanje branja bonitetnih poročil in razumevanja določenih izkazov. 
Bonitetna poročila šele tako dobivajo svojo pravo vrednost za uporabnika oziroma naročnika.  
 
V tretjem delu diplomskega dela sem se posvetila še kurativni možnosti za podjetja, torej za 
primere, ko določen kupec ni poravnal svojega dolga, potrebno pa je seveda ta dolg izterjati. 
Tako lahko podjetja, navadno v sodelovanju z zunanjim partnerjem, dobijo svoj izterjani in 
zasluženi denar. Namreč v podjetjih se nemalokrat ne zavedajo dejstva, da je področje terjatev 
področje, za katerega mora podjetje pravočasno poskrbeti. Vsak finančnik vam lahko pove, da 
že odpis določene neplačane terjatve v višini npr. 10.000 EUR in pri predpostavki, da ima 
podjetje približno 5 % maržo oziroma zaslužek pri prodaji, pomeni, da mora podjetje ustvariti 
200.000 EUR dodatne prodaje, ki seveda mora biti tudi plačana s strani kupcev, da bo pokrilo 
tisti izgubljeni del neplačane terjatve. 
 
V četrtem delu diplomskega dela sem se tudi osredotočila na konkreten primer iz prakse ter pri 
tem predstavila, kako so postopek urejanja področja kreditnega managementa uredili pri 
podjetju Tiskar d. o. o. 
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Priloga 1: Vprašalnik za pripravo ponudbe za zavarovanje terjatev: SID – Prva Kreditna 
zavarovalnica d. d. 
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Priloga 2: Vprašalnik za pripravo ponudbe za zavarovanje terjatev: Zavarovalnica Triglav d. d. 
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Priloga 3: Vprašalnik za pripravo ponudbe za zavarovanje terjatev: Coface Austria 
AG.
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Priloga 4: Prevod vprašalnika za pripravo ponudbe za zavarovanje terjatev od Coface Austria 
AG v slovenščino. 
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