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Kaj je kampanja za obveščanje o boju proti zamudam pri plačilih?
Kampanja za obveščanje o boju proti zamudam pri plačilih je vseevropska kampanja za obveščanje, 
ki jo financira Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Vključuje niz 
nacionalnih seminarjev v državah članicah Evropske unije, na katerih bodo nastopajoči osvetlili škodo 
v podjetjih, ki nastane zaradi zamud pri plačilih, in razložili ukrepe v boju proti tej težavi.

Zakaj izvajamo kampanjo?
Vsako leto gre po vsej Evropi v stečaj na tisoče malih in srednje velikih podjetij, ker čakajo na plačilo 
svojih računov. Kljub temu je zamuda pri plačevanju računov pri številnih ljudeh pogosto povsem 
sprejemljiva praksa. Čas je, da tej škodljivi kulturi zamujanja pri plačilih v Evropi naredimo konec. 

Kampanja za obveščanje o zamudah pri plačilih želi osvetliti težave z zamudami pri plačilih v javnih 
organih, podjetjih, pri članih sodstva in pri drugih zainteresiranih strankah. Njen cilj je spremeniti 
odnos, ki ga imajo javni organi in podjetja do pravočasnega plačevanja računov, ter zagotoviti, da 
podjetja dobijo informacije o novih ukrepih, ki spodbujajo takojšnja plačila.

Ali so zamude pri plačilih v Sloveniji težava?
Da. Najnovejše številke iz evropskega plačilnega indeksa za leto 2013 kažejo, da bo 5,7 % skupnih 
prihodkov leta 2013 v Sloveniji izgubljenih zaradi zamud pri plačilih. V povprečju je v letu 2013 za 
plačilo v trgovanju med podjetji bilo potrebnih 60 dni, v trgovanju med javnimi organi in podjetji pa 
49 dni. 

Kateri novi ukrepi so bili sprejeti?
Da bi zaščitili evropska podjetja pred zamudami pri plačilih, še posebej mala in srednje velika 
podjetja, je EU dne 16. februarja 2011 sprejela direktivo (navodilo državam članicam, da uzakonijo 
nacionalno zakonodajo), znano kot Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih.

Direktiva je del Akta za mala podjetja (SBA) Evropske unije, obsežnega nabora ukrepov, zasnovanih 
za izboljšanje poslovne dejavnosti v Evropi, in jo je bilo treba prenesti v nacionalne zakonodaje držav 
članic do 16. marca 2013. 



Namen direktive je izboljšati prakse plačevanja v trgovinskih poslih med podjetji ter med podjetji in 
javnimi organi. Glavne določbe vključujejo določitev najdaljšega mogočega obdobja za prejem plačila 
za blago in storitve, poenostavitev postopkov terjanja zapoznelih plačil in določitev kazni za zamude 
pri plačilih.

V skladu s temi določbami morajo dolžniki plačati obresti in povrniti vse dodatne stroške izterjave 
upnikov, če za blago in storitve ne plačajo pravočasno (v 30 dneh za javne organe in 60 dneh za 
podjetja).

Kje lahko izvem več o zamudah pri plačilih in sprejetih ukrepih za boj proti 
njim? 
V okviru kampanje za obveščanje o boju proti zamudam pri plačilih bo izveden seminar, ki bo potekal 
v Ljubljani, v četrtek, 13. marca 2014, in sicer v Hotelu CUBO, 09:00 -13:30.

Za dodatne podrobnosti se obrnite na Katjo Krumpak po e-pošti na naslovu  
late-payment-slovenia@ascent-communications.eu ali po telefonu +386 1 200 85 39.

Kako se lahko udeležim seminarja v Sloveniji?
Če se želite udeležiti tega dogodka, vas prosimo, da se prijavite z našim orodjem za prijave, ki je na 
voljo na spletnem mestu http://bit.ly/late-payment-slovenia.

Ne spreglejte, da je udeležba na tem dogodku brezplačna.

Dodatne informacije najdete tudi na spletnem mestu 
ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign

ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign


