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1. Definicije, obseg in veljavnost 
 
1.1 Podjetje GRENKELEASING, dajanje opreme in naprav v najem 
in zakup, d.o.o. (v nadaljevanju GRENKELEASING d.o.o.) skladno 
s splošnimi pogodbenimi pogoji in pogodbo o poslovnem 
sodelovanju sklepa kupoprodajne pogodbe z dobaviteljem, o 
predmetih, ki jih v okviru lizinške pogodbe daje v lizing ali najem. 
 
Klavzule, v katerih se omenja zgolj lizingodajalec ali 
lizingojemalec, so veljavne le, če podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. predmet nakupa pridobi z namenom, da ga prepusti v 
uporabo v okviru lizinške pogodbe. Ustrezno veljajo klavzule, v 
katerih sta omenjena zgolj najemodajalec oz. najemnik, za nakup 
predmetov, ki bodo prepuščeni v uporabo v okviru najemne 
pogodbe. Klavzule, v katerih se izrecno omenjata obe vrsti 
pogodbe ali morda celo nobena izmed njiju, veljajo neodvisno od 
tega, ali je podjetje GRENKELEASING d.o.o. v posameznem 
primeru lizingodajalec ali najemodajalec. 
 
1.2 Veljajo zakonsko določeni predpisi, razen če je v pričujočih 
pogodbenih pogojih oziroma na kak drug način pisno dogovorjeno 
drugače. 
 
1.3 Splošni pogoji poslovanja dobavitelja/prodajalca predmeta, ki 
so v navzkrižju s temi pogodbenimi pogoji, so med strankama 
neučinkoviti. S to določbo se jim ugovarja. 
 
1.4 Če je lizingojemalec potrošnik, velja za pogodbo o poslovnem 
sodelovanju med podjetjem GRENKELEASING d.o.o. in 
dobaviteljem zakonska pravica iz naslova prodaje potrošniškega 
blaga. Zakonska pravica, ki velja za trgovce, velja za pogodbo o 
poslovnem sodelovanju med podjetjem GRENKELEASING d.o.o. 
in dobaviteljem le v primeru, če je lizingojemalec ali najemnik 
trgovec.  

 
1.5. Tovrstni splošni pogodbeni pogoji o poslovnem sodelovanju 
veljajo za že podana stališča oziroma izjave o nakupu podjetja 
GRENKELEASING d.o.o.. 
 
2. Predmet lizinga oz. najema  
 
2.1 Podjetje GRENKELEASING d.o.o. načeloma kupuje zgolj nove, 
nerabljene predmete. Če je predmet kljub temu rabljen (sem 
spadajo tudi generalno obnovljeni predmeti), mora dobavitelj 
podjetju GRENKELEASING d.o.o. že v povpraševanju izrecno 
navesti, da gre za rabljen predmet, ter to jasno označiti tudi v 
lizinški oziroma najemni pogodbi. 
 
Če je stranka potrošnik, potem je dobava rabljene stvari izključena. 
 
2.2 Podjetje GRENKELEASING d.o.o. in stranko je prav tako v 
okviru povpraševanja treba obvestiti, če je predmet takega modela, 
katerega proizvodnja se opušča. Ker se predmet stranki daje na 
voljo za obdobje več let, je za podjetje GRENKELEASING d.o.o. 
posebej pomembno, da je ob predaji predmet skladen z 
najnovejšim standardom.  
 
3. Garancije 
 
3.1 Dobavitelj je dolžan, da pred podpisom predloga lizinga 
lizingojemalca obvesti o garancijskih izjavah. 
 
3.2 Če je lizingojemalec potrošnik, je treba obrazcu predloga 
priložiti garancijske izjave, preden lizingojemalec doda svoj podpis.  
 
4. Izjava o nakupu  
 
4.1 Po preučitvi predloga stranke, podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. izraža načelno pripravljenost do sklenitve lizinške ali 
najemne pogodbe ter do nakupa predmeta, ki ga je bila izbrala 
stranka (izjava o nakupu oziroma zahtevek za lizing). 

4.2 Za izjavo o nakupu so merodajni najnovejši pogoji podjetja 
GRENKELEASING d.o.o. Dobavitelj se mora sam poučiti o 
najnovejših veljavnih pogojih. Izjava o nakupu velja zgolj za 
navedeno pogodbo, predvsem z vidika strank, ročnosti, višine 
obrokov, nabavne vrednosti, vrste pogodbe in predmeta. 
 
4.3 Dopolnila in izbrisi na pogodbenem obrazcu so vzrok za 
neveljavnost izjave o nakupu. Izjava o nakupu postane 
neučinkovita, če kupoprodajna pogodba v zvezi s predmetom ni 
bila sklenjena v roku 90 dni od oddaje izjave oziroma najkasneje v 
roku šest tednov potem ko je stranka predložila predlog za lizing 
oziroma najem. Če v pogojih, ki izhajajo iz ustrezne vrste pogodbe, 
navedeni obroki znesejo nižjo nabavno vrednost, kakor je bila ta 
navedena, velja kot nakupna cena ta nižja vrednost. 
 
4.4 Z izjavo o nakupu podjetje GRENKELEASING d.o.o. izjavlja, da 
bo predmet kupilo, če stranka brez omejitev potrdi prevzem in 
delovanje predmeta in če so bili stranki predloženi potrdilo o 
prevzemu ter drugi dokumenti, ki so določeni v izjavi o nakupu. 
 
4.5 Kljub temu ne obstaja pravna zaveza  za sklenitev lizinške  oz. 
najemne pogodbe ali kupoprodajne pogodbe. Podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. bo dobavitelju vendarle povrnilo stroške 
predaje predmeta stranki, in sicer do 5 % nakupne cene in največ v 
višini 400 €, če bo svojo izjavo o nakupu preklicalo. To ne velja, če 
je za vzrok preklica izjave odgovoren dobavitelj ali če stranka 
predmeta v trenutku preklica še ni bila prevzela. Škodo, ki presega 
znesek iz 2. stavka, mora podjetje GRENKELEASING d.o.o. 
poravnati zgolj, če je škoda posledica grobe malomarnosti podjetja. 
Od dobavitelja se zahteva, da se z morebitnimi preddobavitelji 
dogovori za iste pogoje. V vsakem primeru je podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. oproščeno zahtevkov tretjih oseb. 
 
4.6 Za primer preklica izjave o nakupu podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. že zdaj dobavitelju odstopi morebitne zahtevke zoper 
stranko, ki bi utegnili nastati v zvezi s predlogom za lizing oz. 
najem. Dobavitelj odstop zahtevkov sprejme. 
 
5. Nabavni nalog, sklenitev kupoprodajne pogodbe, garancije 
 
5.1 S sprejemom kupoprodajne pogodbe v pisni obliki  podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. daje ponudbo za sklenitev kupoprodajne 
pogodbe. Z unovčitvijo čeka oz. sprejemom nakazanega 
nakupnega zneska dobavitelj to ponudbo sprejme. 
 
5.2 S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe preda dobavitelj vse 
garancije, ki jih je bil podal v zvezi s stanjem in/ali trajnostjo 
predmeta bodisi preddobavitelj bodisi proizvajalec, podjetju 
GRENKELEASING d.o.o. Zahtevki dobavitelja iz naslova 
garancijske izjave se odstopijo podjetju GRENKELEASING d.o.o. 
 
6. Odstop kupca 
 
Če se po sklenitvi kupoprodajne pogodbe izkaže, da prodajalec 
predmeta ni izročil stranki oziroma ga je izročil le delno, je podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. upravičeno, da od kupoprodajne 
pogodbe odstopi brez odpovednega roka. 
 
7. Potrošnikova zakonska pravica do preklica 
 
7.1 Če lizingojemalcu v zvezi z lizinško pogodbo pripada zakonska 
pravica do preklica in jo le-ta uveljavi, potem lizingojemalec tudi ni 
več vezan na svojo izjavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne 
pogodbe, ki je povezana z lizinško pogodbo.   
 
7.2 Če lizingojemalcu pripada zakonska pravica do preklica svoje 
izjave v zvezi s sklenitvijo povezane kupoprodajne pogodbe in jo ta 
tudi uporabi, potem skladno s tem ni več vezan na svojo izjavo o 
sklenitvi lizinške pogodbe. 
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7.3 Če lizingojemalec skladno s točkama 7.1 in 7.2 ni več vezan na 
svojo izjavo o sklenitvi lizinške pogodbe, odpade tudi kupoprodajna 
pogodba med podjetjem GRENKELEASING d.o.o. in dobaviteljem. 
Če so bile storitve že opravljene, je treba kupoprodajno pogodbo 
razveljaviti. Dobavitelj mora predmet lizinga, ki je bil že predan 
stranki, vrniti na lastne stroške. 
 
8. Jamstvo dobavitelja, zakon o pranju denarja 
 
8.1 Dobavitelj ni upravičen do sklepanja dogovorov s strankami ali 
sprejemanja kakršnih koli zavez, ki bi utegnile odstopati od teh 
pogodbenih pogojev ali predpisov, ki izhajajo iz lizinške oziroma 
najemne pogodbe. Če dobavitelj ravna v nasprotju s to dolžnostjo, 
mora podjetju GRENKELEASING d.o.o. povrniti škodo, ki je 
nastala kot posledica tovrstne kršitve, če je dobavitelj odgovoren za 
kršenje svoje dolžnosti.  
 
8.2 Pri sklepanju lizinških pogodb mora podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. upoštevati predpise iz zakona o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Če podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. pred sklenitvijo lizinške pogodbe v 
posameznem primeru za izpolnjevanje potrebne skrbnosti, ki jo 
predpisuje ta zakon, potrebuje dodatne informacije o lizingojemalcu 
ali drugih okoliščinah lizinškega posla, ki se bo izpeljal, je dobavitelj 
na poziv podjetja GRENKELEASING d.o.o. dolžan, da te 
informacije predloži. 

 
9. Izjava prodajalca, prevzem tveganja 
 
9.1 Dobavitelj kot prodajalec zoper podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. kot kupca ne bo uveljavljal zahtevkov, ki bi jih utegnile tretje 
osebe uveljavljati zoper kupca v zvezi z dobavo predmeta lizinga. 
 
9.2 Prevzem predmeta je naloga stranke, in sicer na dogovorjenem 
mestu. Do prevzema, ki ga je treba dokazati s potrdilom o 
prevzemu, ki ga odda stranka, prevzema dobavitelj kot prodajalec 
tveganje naključnega potopa ali poslabšanja stanja predmeta 
lizinga.  
 
9.3 Dobavitelj kot prodajalec zagotavlja s posredovanjem potrdila o 
prevzemu podjetju GRENKELEASING d.o.o. kot kupcu oziroma 
najkasneje s potrditvijo nakupne cene: 
 
9.3.1 da je bil predmet lizinga na naveden dan prevzema dejansko 
v celoti in v stanju pripravljenem za uporabo predan kupcu. 
 
9.3.3 da je prodajalec  upravičen do prenosa neomejene lastnine 
na kupca. 
 
9.3.3 da stranki ni bila imenovana nobena druga cena kot nakupna 
cena, ki jo bo podjetje GRENKELEASING d.o.o. dejansko 
poravnalo v zvezi s predmetom lizinga.  
 
9.4 Če dobavitelj kot prodajalec krši tovrstne dolžnosti ali če v zvezi 
s tem poda neresnične izjave, mora podjetju GRENKELEASING 
d.o.o. povrniti škodo, ki nastane kot posledica. 
 
10. Napake na predmetu lizinga 
 
10.1 Če je lizingojemalec potrošnik, je podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. kot kupec upravičeno, da v primeru obstoja napake, kot 
dodatno storitev po lastnem izboru zahteva odpravo napake ali 
dobavo brezhibne stvari.  
 
10.2 Če je lizingojemalec podjetnik, je podjetje GRENKELEASING 
d.o.o. kot kupec upravičeno, da v primeru obstoja napake, kot 
dodatno storitev najprej zahteva odpravo napake, če je to v 
okoliščinah posameznega primera sprejemljivo. Zahtevki iz 
garancije podjetja GRENKELEASING d.o.o. kot kupca zastarajo 

eno leto po predaji predmeta lizingojemalcu, če je lizingojemalec 
podjetnik. To ne velja, če je prodajalec napako zamolčal namerno z 
namenom goljufije. 
 
10.3 Če dodatna storitev ni izvedena, predvsem zato, ker je bodisi 
nemogoča bodisi je od kupca ali prodajalca ni moč pričakovati ali je 
spodletela, lahko kupec v skladu z zakonskimi določbami odstopi 
od pogodbe ali zniža nakupno ceno in zahteva odškodnino oziroma 
povračilo stroškov za storitve, ki niso bile izvedene.  
 
10.4. Zahtevek za nadomestilo škode, ki je nastala na predmetu ali 
premoženju zaradi napake, je omejen na škodo, katere nastop je 
bilo mogoče predvideti, če napaka temelji le na primeru lažje 
malomarnosti prodajalca pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti.  
 
10.5 Če lizingojemalec prodajalca terja na podlagi pravic iz naslova 
napake, ki so mu bile odstopljene v okviru kupoprodajne pogodbe, 
mora prodajalec podjetje GRENKELEASING d.o.o. kot kupca o tem 
nemudoma obvestiti in na željo lizingojemalca nemudoma zavzeti 
pisno stališče glede tega. 
 
10.6 Če lizingojemalec na podlagi pravic, ki so mu bile odstopljene, 
zniža nakupno ceno ali če se  kupoprodajna pogodba razveljavi, 
mora prodajalec podjetju GRENKELEASING d.o.o. ustrezno 
plačati.   
 
10.7 Pogodbeni stranki sta si edini, da podjetju GRENKELEASING 
d.o.o. zaradi tega ne sme nastati nobena škoda, ki je posledica 
pravice do zavrnitve plačila storitev s strani stranke zaradi napak 
na predmetu lizinga. Prodajalec se zavezuje, da bo podjetju 
GRENKELEASING d.o.o. v tovrstnem primeru nadomestil škodo. 
 
10.8 Če podjetje GRENKELEASING d.o.o. predmet lizinga pridobi 
od prodajalca z namenom, da ga prodajalcu prepusti v uporabo v 
okviru lizinške pogodbe (Sale and lease back), velja naslednja 
posebna določba:  Če določbe značilne za lizinško pogodbo v 
primeru obstoja napake na predmetu lizinga (prim. točke od 10.1 
do 10.6 ter določbo v lizinški pogodbi) nimajo pravnega statusa z 
učinkom, da podjetje GRENKELEASING d.o.o. kot lizingodajalec 
nasproti lizingojemalcu jamči za napake, bo prodajalec podjetje 
GRENKELEASING d.o.o. tovrstnega jamstva oprostil.  
 
11. Napake na predmetu najema 
 
11.1 Če bo podjetje GRENKELEASING d.o.o. predmet v okviru 
lizinške pogodbe prepustilo v uporabo lizingojemalcu, velja v 
razmerju med podjetjem GRENKELEASING d.o.o. kot kupcem in 
dobaviteljem kot prodajalcem zakonska nakupna pravica. 
 
11.2 Pogodbeni stranki sta si edini, da podjetju GRENKELEASING 
d.o.o. zaradi tega ne sme nastati nobena škoda, ki bi bila posledica 
pravice do zavrnitve plačila storitev s strani najemnika zaradi napak 
na predmetu lizinga. Prodajalec se zavezuje, da bo podjetju 
GRENKELEASING d.o.o. v tovrstnem primeru nadomestil škodo. 
 
12. Prepoved odstopa 
 
Zahtevki dobavitelja kot prodajalca nasproti podjetju 
GRENKELEASING d.o.o. kot kupcu  brez pisnega dovoljenja 
podjetja GRENKELEASING d.o.o. niso prenosljivi niti zastavljivi. 
 
13. Končne določbe  
 
Druge dodatne določbe niso bile sklenjene. Spremembe in 
dopolnila – tudi glede oblike – morajo biti v pisni obliki.  
 
Naslov za vročitve je sedež podjetja GRENKELEASING d.o.o., če 
je prodajalec trgovec. 

 
 
 

Varovanje podatkov: Za varovanje podatkov je pristojno podjetje GRENKELEASING d.o.o.. 
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