V.

Radi bi vas
opozorili...

Naj vas morda še enkrat
opozorimo na ključne
datume v zvezi s plačilom
položnic. Do vključno
14. 1. 2007 lahko plačate
položnico s tolarji ali evri
(samo gotovinska plačila).
Do 31. 1. 2006 lahko poravnate svoje obveznosti
še s staro položnico (PP
01), v kolikor pa boste po
tem datumu želeli plačati
obveznost na stari (PP 01)
položnici, boste morali
na svoje stroške izpisati
novo položnico (PP 02).
Zato vam svetujemo, da
vse obveznosti, za katere
ste prejeli »staro« obliko
položnice,
poravnate
najkasneje do tega datuma ter se tako izognete
plačilu z novo položnico
(dodaten strošek za novo
položnico).
Neporavnane obveznosti
in zapadle terjatve, ki
so v postopku izterjave
na sodišču, se bodo s
1. 1. 2007 avtomatsko
preračunale v evre po
tečaju zamenjave.

Posebna položnica, veljavna samo do 31. januarja 2007! (PP 01)

Evro
trka na
vrata

Nova (»evrska«) posebna položnica (PP 02)

VI. Kje lahko poravnate svoje obveznosti?
Položnice Vodovod-kanalizacije, d.o.o., lahko
poravnate na bankah, poštah, po elektronskem
bančništvu ... V kolikor pa želite položnico poravnati brez plačila provizije, lahko to storite na blagajni
ZE-ER-a, d.o.o., na Mariborski 2 v Celju.
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Cenjene občanke, cenjeni občani!
Pred nami je novo leto. Da boste vanj stopili polni
moči in elana, preživite prihajajoče praznike v
družbi svojih najbližjih, v okolju, ki vam prinaša
srečo in zadovoljstvo. V novem letu pa vam želimo
veliko ustvarjalnih idej, veliko energije, zdravja in
sreče.
Mag. Marko Cvikl , univ. dipl. inž. grad.
direktor podjetja Vodovod – kanalizacija

zacija, d.o.o., smo tako zbrali informativno gradivo,
s katerim vas želimo seznaniti z vsemi pomembnimi
datumi, dogodki in drugimi nasveti v povezavi z evrom in plačevanjem storitev oskrbe s pitno vodo
ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda. Pripravili smo vam tudi vzorec
»tolarske« in nove »evrske« položnice, zato da bo prehod na novo valuto čim manj stresen. Vsekakor pa
vam priporočamo, da položnice in ostale obveznosti iz leta 2006 poravnate do konca letošnjega leta.
Želimo vam da bo prehod v novo leto 2007 čim bolj
sproščen, vesel in optimistično naravnan.

II. Ključni datumi:
31. 12. 2006 – konec poslovanja v tolarjih in s 1. 1.
2007 pričetek poslovanja v evrih
31. 12. 2006 – ob 21.00 uri bodo prenehali delovati
bančni avtomati zaradi prilagoditve na izplačevanje
evrobankovcev. Končni rok za vnovično vključitev
vseh bančnih avtomatov je 24 ur, torej 1. 1. 2007
ponoči.
14. 1. 2007 – konec možnosti plačevanja strank v
tolarski gotovini
1. 7. 2007 – konec dvojnega označevanja cen

III. Kaj opredeljuje Zakon o uvedbi
evra?
I. Uvedba evra
Čeprav se je večina izmed nas že srečala z evrom, bo
njegova uvedba povzročila kar nekaj sprememb. Te
bodo vidne tudi pri plačevanju položnic za različne
storitve. Zato je pomembno, da se začnemo čimprej
navajati na evrske vrednosti in na ostale spremembe,
ki jih prinaša. V javnem podjetju Vodovod-kanali-

V mesecu oktobru je stopil v veljavo Zakon o uvedbi
evra, zato smo vam pripravili nekaj koristnih informacij o preračunavanju in zaokroževanju cen. Pozornost velja nameniti predvsem dvema členoma, in
sicer:
13. člen
(2) Če iz dogovora strank ali predpisa ne izhaja
drugače, je dolžnik ob plačilu ali predložitvi naloga za
plačilo odgovoren za pravilnost preračuna zneskov,

ki se glasijo na tolar, v zneske, ki se glasijo na evro.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo
izdajatelji posebnih položnic, ki v položnice izpisujejo zneske in jih izdajajo zadnja dva meseca pred
uvedbo evra, na posebni položnici navesti znesek,
ki se glasi na tolar, in znesek, ki se glasi na evro,
preračunan po tečaju zamenjave.
19. člen
(1) Z dnem uvedbe evra se prodajne cene za blago
in storitve preračunajo na najmanj tri decimalna
mesta in zaokrožijo ter izkazujejo na ne manj kot
dve decimalni mesti.
(2) Kadar se blago in storitve prodajajo v velikih
količinah (na primer električna energija, telefonski impulz, osnovne komunalne storitve, naftni derivati, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin),
se pri preračunavanju cen iz tolarjev v evre cene
zaokrožijo in izkazujejo na ne manj kot štiri decimalna mesta.
(4) Denarni zneski, izračunani na podlagi cen iz
drugega odstavka tega člena, ki jih je treba plačati
ali vknjižiti, se zaokrožijo na najbližji cent.

IV. Plačilo posebne položnice
Obdobje »dvojnega obtoka« bo zelo kratko in bo
trajalo od 1. januarja 2007 do vključno 14. januarja 2007, značilno zanj pa je, da bo poleg tolarskih
bankovcev in kovancev zakonito plačilno sredstvo
tudi evro.
Zadnji dan za negotovinski plačilni promet v tolarjih bo 29. december 2006.
Posebne položnice, izdane v letu 2006 in z datumom valute v letu 2006, se izdajo na starem obrazcu
PP01, in sicer je poleg tolarskega zneska zapisana
tudi vrednost v evrih. Plačnik lahko to položnico
predloži banki tudi po 1. januarju 2007, vendar
najkasneje do 31. januarja 2007. (Vzorca obeh
položnic sta prikazana na zadnji strani zloženke).

