
 

 

Dokazila o plačanih računih – pet let bo dovolj  

Kako dolgo morajo gospodinjstva hraniti dokazila o plačanih računih? 

Ste se lotili pospravljanja predalov in fasciklov, kjer so shranjena dokazila o plačanih računih? 

Veste, kako dolgo moramo hraniti posamezne vrste računov? 

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pojasnjujejo, da je hramba računov smiselna toliko časa, dokler 
ne preteče zastaralni rok, v katerem upnik še lahko zahteva poplačilo obveznosti. Ta v večini 
primerov traja pet let. Torej je tudi hramba računov v gospodinjstvih v večini primerov smiselna 
pet let, priporočajo na ZPS. 

Zastaralni roki so sicer za različne vrste obveznosti določeni različno. Obligacijski zakonik kot splošni 
zastaralni rok, v katerem zastara večina pogodbenih obveznosti (npr. terjatve iz naslova prodajne 
pogodbe, pogodbe o delu ...) določa pet let. Občasne terjatve, to so tiste, ki dospejo v plačilo letno ali 
v krajših časovnih presledkih, pa zastarajo v treh letih od zapadlosti posamezne terjatve. Zakon pa 
določa tudi specialni zastaralni rok enega leta. Ta velja za tiste terjatve, ki jih plačujemo mesečno 
oziroma večkrat letno. 

V katerih primerih hramba računov manj kot pet let? 

Določene so torej tudi izjeme za tiste terjatve, ki zastarajo v roku enega leta. To so terjatve: 

 za dobavljeno električno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve, in vzdrževanje snage 
(če je bila dobava opravljena za potrebe gospodinjstva) 

 za radijske in televizijske postaje za sprejem programov 

 pošte in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov (kot tudi druge njihove terjatve, ki 
se plačujejo v trimesečnih ali v krajših obrokih) 

 za naročnino na občasne publikacije (šteto od takrat, ko se je izteklo obdobje, za katerega je 
bila publikacija naročena) 

 upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja (in druge njihove terjatve, ki se 
plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih). 

Zastaralni rok za naštete terjatve začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev prispela v plačilo. 
Enoletni rok za zastaranje začne teči šele po izteku leta, v katerem je moral račun biti plačan. Torej, če 
račun zapade v plačilo februarja ali septembra 2018, bo v obeh primerih zastaral 1. januarja 2020. 

NOVICE  

  



 

Tradicionalni dvodnevni pohod na Krn - 27. in 

28.8.2018  

01.08.2018 - SKEI Slovenije vabi člane na 9. tradicionalni 2. dnevni 

pohod na Krn (2244) - 27. in 28.8.2018...  

 
11. državno prvenstvo SKEI Slovenije - memorial 

Franca Trbuca v lovu rib s plovcem, 25.8.2018  

01.08.2018 - Vabimo vas na 11. državno prvenstvo SKEI Slovenije 

- Memorial Franca Trbuca – v lovu rib s plovcem, ki bo v soboto, 

25. 8. 2018, na Škalskem jezeru - Ribiške družine Velenje, naslov: 

Cesta na jezero 7, Velenje, s pričetkom ob 7.00 uri...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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