
 

 

SPLOŠNI POGOJI O POSLOVNEM NAJEMU OPREME 

S CELOVITIMI STORITVAMI 

 

 

 

 

skupinaCOMP d.o.o., Savska cesta 34, 4000 Kranj z davčno številko 40523055, ki ga zastopa Slaviša 

Todorović (v nadaljevanju najemodajlec) 

 

S temi splošnimi pogoji se najemojemalec oz. najemnik kot stranka, ki izrazi željo po najemu 

poslovnega kompleta, strinja in s tem poravna ponudbo ali račun. 

  

I. PREDMET NAJEMA 

Najemodajalec in najemojemalec sklepata posel za poslovni najem predmeta blagajniškega kompleta 

po specifikaciji, ki je navedena v ponudbi poslana s strani najemodajalca 

 

II. CENA NAJEMA 

Najemodajalec in najemnik se dogovorita za mesečno najemnino v višini, ki je opredeljena na 

ponudbi oz. računu, ki je bil poslan najemojemalcu. Najemnina se plačuje na začetku meseca po 

izstavljenem računu za tekoči mesec. Cena najema velja za daljše obdobje (vsaj 24 mesecev), v 

primeru prekinitve se obračuna 20€ + DDV za vsak mesec pred prekinitvijo 24 mesecev. V primeru 

nakupa novega kompleta, se obračun prekinitve ne obračuna. 

 

 

III. IZROČITEV STVARI ter KONČNI ROK 

Najemodajalec in najemnik se dogovorita, da bo najemodajalec predmet najema po ponudbi oz. 

računu najemniku izročil do dogovorjenega datuma na dogovorjen naslov. Izročitev se vrši s pomočjo 

dostavne pošte, najemodajalec pošlje na dogovorjen naslov, najemojemalec pošiljko prevzame. V 

primeru montaže in dobave s strani najemodajalca, le temu pripadajo upravičeni stroški, ki so nastali 

(kilometrina, ure, parkirnina, ipd). 

Dogovorita se, da mora biti predmet najema  usposobljen za uporabo do dogovorjenega datuma.  

 

 



 

 

IV. VARŠČINA  

Ob prevzemu predmeta teh splošnih pogoje v posest je prevzemnik dolžan prevzeto zavarovati pri 

zavarovalnici po lastni izbiri iz naslova zavarovanja premičnin in inventarja  pred uničenjem.  

V kolikor  najemnik najetega ne zavaruje v skladu s prejšnjim odstavkom  je najemodajalcu v primeru 

uničenja  ali odtujitve dolžan povrniti vrednost redne prodajne cene najete opreme. 

Prav tako je najemnik v primeru ne zavarovanja kompleta v skladu s prejšnjim členom, najemodajalcu 

dolžan povrniti škodo nastalo na stvari zaradi poškodovanja stvari, ki ne pomeni popolnega uničenja.  

V tem primeru, se nastala škoda oceni v skladu s stroški, ki so potrebni za popravilo. V to škodo se ne 

štejta normalna obraba kompleta, ki je posledica običajne rabe. 

 

 

V. OBVEZNOSTI NAJEMNODAJALCA 

Najemodajalec je dolžan izročiti najemniku najeto stvar na dogovorjeni lokaciji in na dogovorjeni 

termin. Ob tem je dolžan poskrbeti, da je najeta stvar pripravljena za običajno uporabo, do 

dogovorjenega končnega termina. 

Najemodajalec jamči najemniku za napake v najem dane stvari. Tako je zavezan za brezhibno 

delovanje stvari in je dolžan spotoma v roku 48 ur da odpravi napako oz. zamenja napravo za 

delujočo in da se prijava smatra od časa, ko je ta prijavljena na podpora@skupinaCOMP.si.   

Če najemodajalec v roku določenem v prejšnji alineji ne odpravi napak, ki ovirajo najemojemalca pri 

običajni rabi stvari ima najemnik pravico odstopiti od poslovnega najema v roku 1. dne od dodatnega 

obvestila najemodajalcu. 

Najemodajalec ne jamči za napake, ki so bile najemniku ob izročitvi stvari znane oziroma mu niso 

mogle ostati neznane. 

Najemodajalec jamči za strokovno podporo za uporabo programa, ta podpora pa je telefonska, z 

povezavo na blagajno preko interneta ali pomoč z e-pošto. V kolikor za pomoč stranka zahteva 

prisotnost na lokaciji, se obračunajo opravljeni kilometri v obe smeri, čas, parkirišče ipd. 

Stranka dobi brezplačno pomoč med delovnikom od 8:00 – 15:00, izven delovnega časa pa se 

obračuna po ceniku, ne glede na vzdrževanje. 

 

 

VI. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA 

Zakupnik je dolžan uporabljati stvar kot dober gospodar. 

Uporabljati jo sme le za namen določen v teh splošnih pogojih oziroma za namen, ki je običajen pri 

uporabi stvari, ki je predmet najema. 



Najemnik je dolžan najemodajalce nemudoma obvestiti o napakah na stvari zaradi katerih stvari ne 

more uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji.  

Najemnik mora najemodajalcu omogočiti, dostop do stvari, z namenom popravil, rednega 

vzdrževanja in pregleda primerne uporabe v najem dane stvari. 

 

 

VII. ODSTOP/PREKINITEV OD UPORABE 

Najemodajalec sme odstopiti oz. prekiniti sodelovanje s pisnim obvestilom najemniku v naslednjih 

primerih: 

• če najemnik ne plača treh zaporednih obrokov ima najemodajalec pravico nemudoma po 

zapadlosti tretjega obroka od najema odstopiti. V tem primeru ima najemodajalec  pravico tudi do 

povračila vseh stroškov nastalih zaradi predčasne prekinitve, najemnik pa mora poravnati vse stroške 

do dneva prekinitve, vključno z dodatkom 20€ + DDV na mesec (velja za primer, če je odstop pred 

iztekom 24 mesecev) 

• Če najemnik stvari ne uporablja na dogovorjen način ima najemodajalec pravico prekiniti 

poslovni najem po predhodnem pozivu najemniku naj preneha s kršitvami splošnih pogojev. 

 

Po prekinitvi poslovnega najema je najemnik stvar nemudoma dolžan vrniti v posest najemodajalcu, 

sicer jo lahko najemodajalec pride iskat, najemnik pa mu jo je dolžan nemudoma izročiti. V primeru, 

da jo najemodajalec pride iskat, si pridružuje pravico do obračuna kazen v višini 150€ + DDV. V 

kolikor jo najemnik dostavi sam, se ta strošek ne obračuna. 

Odpovedni rok najemnika je 60 dni. 

V primeru, da najemojemalec opreme ne vrne ali jo ne želi vrniti, je to huda kršitev za katero lahko 

najemodajalec poda kazensko ovadbo za posedovanje tuje lastnine. 

 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

Blagajniški komplet je v najemu in je last podjetja skupinaCOMP d.o.o.. 

Ob plačilu predračuna oz. računa se tudi najemojemalec strinja s pogoji poslovanja. Vse morebitne 

spore stranki rešujeta sporazumno, v kolikor pa le tega ne dosežeta, pa je pristojno sodišče v Kranju. 

Splošni pogoji veljajo od 1.1.2016. 

S temi splošnimi pogoji je obvezno tudi prebrati pogoje o uporabi poslovnega programa mikroPOS, ki 

je predmet najema in teh splošnih pogojev najema poslovnega kompleta. Pogoj za veljaven posel je 

strinjanje s temi splošnimi pogoji ter pogoji poslovnega programa mikroPOS. 

Splošni pogoji najema poslovnega program mikroPOS si lahko preberete s klikom TUKAJ. 

https://www.mikropos.si/Splosni_pogoji_mikroPOS.pdf


Najemodajalec:  

skupinaCOMP d.o.o. 

Savska cesta 34, 4000 Kranj 

 

 


