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Financiranje obratnih sredstev z revolving kreditom 

 

Obratna sredstva 

Obratna oz. gibljiva sredstva so tista sredstva, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje podjetja. So 
tiste stvari, ki jih uporabljamo za delo in jih spremenimo v svoje izdelke oziroma uporabljamo 
pri svojih storitvah, s katerimi lahko svoje delo predamo strankam, ter s katerimi pokrivamo 
svoje obveznosti in v obliki katerih dobimo svoje plačilo. Tudi samo stanje na transakcijskem 
računu spada med obratna sredstva. To je namreč denar, ki nam je na voljo. In ga lahko 
pretvorimo v drugo obliko, ki je koristna za naše podjetje, na primer kupimo materiale. 

V primeru, da zmanjka obratnih sredstev, se lahko poslovanje podjetja povsem ustavi. Prav 
zaradi tega lahko na banki zaprosite tudi za posojilo, ki je namenjeno zagotavljanju obratnih 
sredstev. Kot eden elegantnejših načinov za financiranje obratnih sredstev se ponuja revolving 
kredit. 

Revolving kredit 

Pri revolving kreditu gre običajno za kratkoročno posojilo, z možnostjo nadaljnjega podaljšanja 
slednjega. Zaradi črpanja posojila tovrstni krediti delujejo kot kreditni limit, edina razlika je v 
tem, da ima revolving kredit namenski značaj. Na ta način revolving kredit omogoča 
financiranje obratnih sredstev in se šteje za idealno sredstvo za nakup inventarja. Tovrstnega 
kredita ni mogoče uporabljati kot dolgoročno posojilo, kljub temu pa lahko deluje kot rezerva 
znotraj časa, da bo plačan račun. 

Revolving kredit predstavlja kombinacijo kredita in limita na transakcijskem računu, predvsem 
za tekoče financiranje primanjkljaja likvidnih sredstev pravnih oseb. Namenjen je predvsem za 
financiranje operativnih potreb podjetnikov in podjetij, ter predstavlja rešitev za podjetja, 
katera potrebujejo denar iz poslovanja, preden jim stranke poplačajo račune. Podjetniki 
oziroma podjetja s pozitivnim kapitalom na osebnem računu prejmejo sredstva kredita za 
premostitev obdobja med izdajo računov in ročnostjo svojih terjatev. 

Bančne in nebančne ustanove strankam ponujajo revolving plačilo obrokov posojil poleg 
možnosti, da zaprosijo za kreditno kartico. S to kartico je mogoče plačati neposredno v trgovini, 
znesek nakupa pa se odšteje od posojila. Izdane kartice torej temeljijo na revolving posojilu. 
Imetnik kartice ima na razpolago sredstva, ki so v višini najvišjega zneska dogovorjenega 
posojila. Vsak nakup zmanjša stanje na kartici. Posojilo je odplačano na določen datum, z 
dogovorjeno obrestno mero. Med črpanjem vračilo poteka samodejno. Tovrstno posojilo se 
lahko uporablja dolgoročno, večkratno in obnovljivo, pri čemer je najdaljše obdobje 
odplačevanja eno leto. Posojilo se lahko povrne ob vsakem času, brez kazni, sicer pa najkasneje 
do določenega datuma. Ko je revolving posojilo enkrat vrnjeno, se lahko zaprosi za novo 
posojilo.       
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Prednosti in slabosti revolving kredita 

Velika prednost revolving kredita je, da banka podjetju kredit odobri v določeni višini, njegova 
posebnost, predvsem v primerjavi z drugimi krediti pa je, da je črpanje kredita v okviru 
odobrenega zneska v domeni kreditojemalca, in sicer v odvisnosti od njegovih likvidnostnih 
potreb. To pomeni, da kreditojemalec črpa kredit glede na trenutne potrebe. Poleg tega lahko 
svoje obveznosti kadarkoli predčasno poplača, lahko tudi v delnem znesku, to pa podjetjem 
omogoča, da učinkovito uravnavajo svojo likvidnostno situacijo (Kaj je revolving kredit?, 2016). 
Prednost revolving kredita vključuje tudi, kot smo napisali že v predstavitvi revolving kreditov, 
možnost uporabe kreditnih kartic in njihovo ročnost. Poleg tega je omogočeno plačevanje in 
poslovanje tudi v tujih valutah. 

Kot slabost tovrstnega zagotavljanja virov financiranja velja izpostaviti to, da mora 
kreditojemalec o nameravanem črpanju sredstev predhodno obvestiti banko. Slabost 
predstavlja tudi, glede na klasični kredit za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev, tudi 
nekoliko višja obrestna mera, ki je lahko tako fiksna, kot spremenljiva. Razlog višje obrestne 
mere so zgoraj navedeni razlogi, ki podjetju zagotavljajo nekoliko več fleksibilnosti glede 
razpolaganja s sredstvi, ter črpanjem kredita. Poleg tega lahko banka kreditojemalcu 
zaračunava tudi provizijo za nečrpani del kredita, saj mora imeti sredstva vedno v 
pripravljenosti za trenutek, ko se kreditojemalec odloči za črpanje. 
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