
 

Gorenjska banka d.d., Kranj,  Bleiweisova cesta 1, p.p. 147, 4000 Kranj, Slovenija; registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, vložna št.: 10023600; osnovni kapital: 16.188.366,33 EUR;                         
matična številka: 5103061000; ID za DDV: SI 42780071; zanjo v imenu in za njen račun izvaja opravila s področja leasinga: 
 

GB Leasing, d.o.o. 
Dunajska cesta 152 
1000 Ljubljana, Slovenija 

T: +386 1 565 99 00 
F: +386 1 565 99 05 
E: info@gb-leasing.si 

ID za DDV: SI 84604859 
Matična številka: 6996191000 
www.gb-leasing.si 

Srg 2016/2382 
Okrožno sodišče v Ljubljani 
Osnovni kapital: 3.800.000,00 EUR 

IBAN: SI56 0700 0000 2930 460 
BIC code: GORESI2X 
Gorenjska banka d.d., Kranj 

 

 
ODSTOPNA IZJAVA IN UPRAVNO IZPLAČILNA PREPOVED NA PLAČO/POKOJNINO 

 

 
Podpisan(a): __________________________________________________, 

stalno prebivališče: __________________________________________________, 

telefonska številka: __________________________________________________, 

EMŠO: __________________________________________________, 

davčna številka: __________________________________________________, 

zaposlen v: __________________________________________________, 

številka upravičenca: __________________________ (če upokojenec) 

  
 

S to izjavo nepreklicno odstopam 

v korist družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, en del plače/pokojnine za pokritje terjatve 
po pogodbi finančnega leasinga št. _____________  z dne  _____________  znesek   _____________ , 

od vključno __________________ v ________ anuitetah, dokler izplačevalec plače/pokojnine ne prejme obvestila 
družbe Gorenjske banke d.d., Kranj o poplačilu terjatve iz zgoraj navedene pogodbe. 

 

V primeru, da izplačevalec plače/pokojnine iz kakršnegakoli razloga obroka ne nakaže družbi Gorenjska banka d.d., 
Kranj, se zavezujem, da bom sam(a) poravnaval(a) zapadle obroke.  
 
Izrecno dovoljujem, da izplačevalec plače/pokojnine zaznamuje ta odstop na moji plači/pokojnini, izda odločbo o 
upravni izplačilni prepovedi na plačo/pokojnino in od   _____________  dalje nakazujete del moje plače/pokojnine na 
račun družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, št.: SI56 0700 0000 2930 460; sklic na št: _________________________ . 
 
Izrecno dovoljujem izplačevalcu plače/pokojnine, da zaradi spremembe protivrednosti višine obroka zaradi spremembe 
pogodbenega tečaja ali obrestne mere nakaže družbi Gorenjska banka d.d., Kranj več kot 1/3 plače/pokojnine po 
posameznem nakazilu obveznosti. 
Izplačevalec plače/pokojnine se zavezuje, da bo ravnal v skladu s 135. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju in bo 
anuitete nakazoval redno vsak mesec. V primeru spremembe kreditojemalčevega  delovnega razmerja, bo prenesel 
odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved na novega izplačevalca ter o tem takoj obvestil kreditodajalca. Prav tako 
bo izplačevalec obvestil družbo GB Leasing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki v imenu in za račun Gorenjske 
banke d.d., Kranj izvaja opravila leasinga in ji predložil odstopno izjavo kreditojemalca in upravno izplačilno prepoved, 
če mu ne bo znano, kje je le-ta sklenil delovno razmerje. 

Če izplačevalec plače/pokojnine ne bo odtegnil in izplačeval mesečnih zneskov za pokritje terjatve, je odgovoren v skladu 
s 134. in 135. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju. 
 
 
Kraj in datum:________________________ 
 
 
ime in priimek pooblaščenih oseb (tiskano)                      Podpis leasingojemalca: 
 
______________________________                      ________________________ 
žig in podpis pooblaščenih oseb 
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