
Splošni nabavni pogoji
podjetja Prangl d.o.o. in povezanih družb 

za podizvajalce
(prevozne storitve)

(Stanje: januar 2022)

I. Področje veljavnosti

1. Ti splošni nabavni pogoji veljajo za vsa naročila s strani družbe Prangl G. m. b. H. in povezanih družb, med drugim Prangl 
d.o.o., Miklavška cesta 82, 2311 Hoče (v nadaljevanju: Prangl), podizvajalcem za opravljanje prevoznih storitev, razen če 
je izrecno pisno dogovorjeno drugače. Ti splošni nabavni pogoji dopolnjujejo specifične pogoje vsakokratne nabave. V 
primeru protislovij s specifičnimi pogoji se prednostno upoštevajo specifični pogoji vsakokratne nabave.

2. Aktualno različico teh Splošnih nabavnih pogojev najdete tudi na spletnem naslovu www.prangl.si.
3. Izvedba naročila s strani izvajalca v vsakem primeru pomeni , da je izvajalec sprejel in priznava pričujoče Splošne nabavne 

pogoje.
4. Splošni pogoji poslovanja podizvajalca, ki so v nasprotju z nabavnimi pogoji družbe Prangl, ne morejo biti del (vsebina) 

pogodbe – tudi, če je družba Prangl z njimi seznanjena pred vstopom v pogodbeno razmerje.
5. Ti Splošni nabavni pogoji veljajo tudi za prihodnje dobave podizvajalca – tudi, če ob nadaljnjem naročilu niso ponovno 

omenjeni, zlasti v primeru ustnih ali telefonskih naročil oziroma naročil prek telefaksa.
6. Veljavnost CMR (Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga) je izrecno dogovorjena za vse prevoze, tudi če 

ne bi bilo izpolnjeno področje uporabe 1. člena CMR.
 

II. Naročanje

1. Naročila so zavezujoča samo, če so podana na naročilnici družbe Prangl in ustrezno podpisana. Naročilnico mora podiz-
vajalec nemudoma potrditi. Če podizvajalec potrdi naročilo družbe Prangl po več kot 5 delovnih dneh od prejetja naročila, 
lahko družba Prangl izbira ali se bo čutila vezano na izdano naročilo in kljub temu stopila v pogodbeno razmerje z zadevnim 
podizvajalcem ali ne.



2. Naročilo, potrditev naročila in prenosi naročil (ARO) morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za spremembe in dopolnitve.
3. Če naročilo ne vsebuje identifikatorjev, če so ti napačni ali spremenjeni, je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti družbo 

Prangl o pravilnih identifikatorjih. Na ta način se izvajalec izogne zamudam pri nakladanju in obdelavi tovornine.

III. Odpoved, zavrnitev tovora

1. Naročilo, ki ga izda družba Prangl (naročilo za prevoz), je zavezujoče, razen če izvajalec v treh delovnih dneh od prejema 
vloži ugovor.

2. Če izvajalec teh nabavnih pogojev ne sprejme, mora naročilo brezplačno zavrniti v treh delovnih dneh s pripisom “Storno” na 
vseh straneh naročila. Ta preklic je treba poslati nazaj odgovorni kontaktni osebi v družbi Prangl z uporabo e-poštnega naslova/
faksa, navedenega v naročilu. V primeru odpovedi po koncu delovnega dne ali če izvajalec ne sprejme blaga za prevoz oziroma 
naročila za prevoz, ima družba Prangl pravico do najema nadomestnega vozila in izvajalcu zaračuna nekrivdno pogodbeno 
kazen v višini voznine, ki jo je treba plačati za nadomestno vozilo. Nadaljnji odškodninski zahtevek ostaja nespremenjen.

IV. Splošne določbe za opravljanje prevoznih storitev

1. Če so izvajalcu ob naročilu podani podatki o teži in vrednosti blaga za transport, vzame izvajalec na znanje, da te navedbe, 
če ni izrecno dogovorjeno drugače, temeljijo na navedbah stranke, ki jih družba Prangl ni posebej preverila in jih predhodno 
tudi ne more preveriti. Ob sklenitvi transportnega zavarovanja na osnovi teh navedb je zato posebej paziti na izključitev 
ugovora zaradi podzavarovanja s strani zavarovatelja.

2. Če ni izrecno drugače dogovorjeno, je izvajalec praviloma dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja za prevoz. Za vsak 
prevoz mora vnaprej zagotoviti, da so bila pridobljena potrebna dovoljenja in/ali sprejeti carinski ukrepi (kakršni koli) itd. 
(obravnava tranzitnih postopkov itd.) in da se prevoz lahko izvaja brez ovir.

3. V primeru nepredvidenih zamud pri prevozu, poškodb pri prevozu ali izgube transportnega blaga je treba družbo Prangl o 
tem nemudoma obvestiti po telefonu in pisno. Izvajalec zagotovi, da družba Prangl za vso nastalo škodo ne bo odgovorna.

4. V primeru ovir na nakladalnem ali razkladalnem mestu ali v primeru zamude pri prevzemu ali zamude pri nakladanju mora 
izvajalec nemudoma pridobiti navodila družbe Prangl. V primeru zamud in/ali kakršnih koli ovir je treba nemudoma obvestiti 
družbo Prangl.

5. Izvajalec jamči družbi Prangl za vso škodo, nastalo zaradi krivdnega ravnanja izvajalca ali njegovega osebja. To ne velja 
samo za stvarno škodo, temveč tudi za morebitno premoženjsko škodo (vklj. z morebitnimi kaznimi tretjih oseb), ki bi v 
danem primeru bremenila družbo Prangl. Glede morebitne omejitve odgovornosti izvajalca za primer lažje malomarnosti z 
zavarovalno vsoto je v posamičnem primeru potreben izrecen dogovor z družbo Prangl. Omejitev odgovornosti v sklopu 
Splošnih pogojev poslovanja izvajalca na noben način ne predstavlja takšnega izrecnega dogovora.

6. Glede drugega veljajo zakonske določbe glede prevoznih pogodb v slovenskem Obligacijskem zakoniku in CMR.

V. Potrebna skrbnost

1. Izvajalec mora zagotoviti, da je uporabljeno vozilo v brezhibnem tehničnem stanju in da ustreza najsodobnejši tehnologiji, 
predvsem pa mora biti uporabljeno vozilo preventivno vzdrževano in redno pregledovano. Uporabljajo se lahko samo 
 vozila, prikolice, polprikolice, zamenljiva karoserija/kontejnerji, žerjavi, tehnična oprema in druga oprema, ki so v brezhib-
nem stanju in primerni za posamezno naročilo. Če v prevoznem nalogu ni drugače dogovorjeno, mora vozilo, ki se zago-
tovi za naročeni prevoz, izpolnjevati zahteve CMR. Poškodbe ponjav in nadgradnje, kondenzacija v nakladalnem prostoru, 
neočiščene nakladalne površine in podobno lahko privedejo do zavrnitve vozila na nakladalnih mestih ter do zaračunavanja 
stroškov in odškodnin. Tovorni prostor je treba očistiti in tako zagotoviti, da tovor ne bo poškodovan.

2. V celoti je treba upoštevati določila ADR (Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti), slo-
venskega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) in drugih vsakokratno veljavnih zakonodaj.

3. Največja zakonita dovoljena skupna teža tovornjaka oziroma pri posebnih prevozih skupna teža, ki je navedena na dovo-
ljenju, ne sme biti presežena. Izvajalec mora zagotoviti, da največje dovoljene osne obremenitve niso presežene in da je 
obremenitev pravilno razporejena po nakladalni površini.

4. V primeru neupoštevanja zgornjih določil si družba Prangl pridržuje pravico, da vozilo na stroške izvajalca opremi pošiljatelj 
tovora. Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico do najema nadomestnega vozila in lahko izvajalcu zaračuna pogod-
beno kazen v višini voznine nadomestnega vozila! Ta pogodbena kazen je izključena iz sodne pravice do zmanjšanja in je 
neodvisna od krivde. Nadaljnji odškodninski zahtevek ostaja nespremenjen. V vsakem primeru bo za te stroške zaračunana  
pristojbina za obdelavo v znesku 35 €.

VI. Nakladanje in razkladanje, zavarovanje tovora

1. Izvajalec mora zagotoviti, da je tovor ustrezno zložen in zavarovan za prevoz ter da je vse v skladu z zakonskimi določili. 
Izvajalec je dolžan predvsem zagotoviti varnost v prometu, varnost prevoza in obratovalno varnost transporta ter zava-
rovanja tovora. Pomembno je zagotoviti, da zaradi pritrditve tovora ne pride do škode na blagu, ki ga izvajalec prevaža. 
Zato je treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Obveznost zavarovanja tovora in preverjanja, ali so embalaža, nakladanje 
in zavarovanje tovora primerni za prevoz, je izključna odgovornost izvajalca, tudi če so blago naložili družba Prangl ali njeni 
zaposleni, pošiljatelj ali tretje osebe. Pri nepakiranem blagu je treba preveriti, ali je mogoče vire poškodb odpraviti s ponjavo 
ali drugimi ukrepi. V primeru dvoma je treba za navodila zaprositi družbo Prangl.

2. Izvajalec mora pred izvedbo prevoza ugotoviti vse možne vire poškodb in še posebej preveriti primernost nakladanja/preo-
bremenitve in embalaže za transport. Po potrebi je treba odstraniti možne vire poškodb ali pridobiti navodila družbe Prangl.



3. Ob prevzemu blaga mora izvajalec preveriti število artiklov, stanje in težo blaga, ki ga prevaža. V primeru količinskih ali 
kakovostnih odstopanj od podatkov, ki jih posreduje družba Prangl, ter v primeru pomanjkljive embalaže, shranjevanja ali 
nemožnosti preverjanja, je treba nakladanje nemudoma ustaviti in nadaljevati šele po posvetovanju in izrecnih navodilih 
družbe Prangl.

4. V primeru kakršnih koli neskladij je treba nemudoma obvestiti družbo Prangl in na tovornem listu vpisati ustrezne pridržke. 
Podpisano potrdilo o prejemu je odločilno za dokazilo o tovoru, ki ga je voznik prevzel na ustreznem nakladalnem mestu.

5. Blago je dovoljeno raztovoriti samo na naslovu prejemnika ali naslovu za dostavo, ki je naveden v transportnem nalogu/
tovornem listu. Spremembe se lahko izvajajo le z izrecno odobritvijo družbe Prangl.

6. Če podatki v tovornem listu odstopajo od naročila za prevoz, se je treba o tem pred izvedbo dogovoriti z družbo Prangl.

VII. Oprema za pritrditev tovora

1. Izvajalec mora imeti s seboj zadostno število nakladalnih pripomočkov (lesene opore ipd.) in pritrdilnih naprav (privezalne 
verige in pasovi, vpenjalni tramovi ipd.), sicer je vozilo pomanjkljivo opremljeno. Pripomočke za nakladanje, ki jih zagotovi 
družba Prangl, pošiljatelj ali tretje osebe (podporne naprave, nosilci, konstrukcije kot pripomočki za nakladanje, lesene 
nosilce ipd.), mora izvajalec vnaprej preveriti. Izvajalec zagotavlja, da bo uporabljal samo preizkušene pripomočke za 
 nakladanje in podobno.

2. V primeru neupoštevanja zgornjih določil /navodil si družba Prangl pridržuje pravico, da vozilo na stroške izvajalca opremi 
z ustreznimi nakladalnimi pripomočki. Če to ni mogoče, si družba Prangl pridržuje pravico do uporabe nadomestnega 
vozila in lahko izvajalcu zaračuna nekrivdno pogodbeno kazen v višini voznine, ki jo je treba plačati za nadomestno vozilo. 
Nadaljnji odškodninski zahtevek ostaja nespremenjen. Družba Prangl meni, da je za vse posledično nastale stroške v celoti 
odgovoren izvajalec. V vsakem primeru bo za te stroške zaračunana pristojbina za obdelavo v znesku 35 €.

VIII. Prevozi težkih tovorov

1. Storitev težkega transporta je komercialni prevoz ali sprememba lokacije (navpična, vodoravna ali tridimenzionalna) tako 
imenovanega kosovnega blaga s transportnimi enotami, ki presegajo splošno dovoljene osne obremenitve in/ali skupne 
mase. Sem sodijo tudi posebni transportni pripomočki, kot so vozički za premeščanje težkih tovorov, ojačani vozički,  valjčni 
vozički, dvigalke, zračne blazine, hidravlični dvižni okvirji in dvižni portali, samohodni modularni transporterji (SPMT) itd.

2. Težki tovor in tovor velikih dimenzij se običajno prevažata nepakirano in nenačrtovano.
3. Izvajalec je dolžan uporabiti vozilo, ki je primerno za izvedbo določenega prevoza. Predvsem mora izvajalec vnaprej preve-

riti, s katerim vozilom in s kakšno opremo je tovor mogoče prevažati in nato uporabiti vozilo in opremo, ki ustreza zahtevam 
prevoza. Če izvajalec uporablja vozilo, ki ne ustreza zahtevam, je sam odgovoren za nastalo škodo.

4. Če izvajalec za prevoz uporablja lesene opore, pripomočke za nakladanje, posebne transportne konstrukcije in okvirje, je 
izvajalec sam dolžan preveriti njihovo nosilnost. Izvajalec mora preveriti skladnost vseh nakladalnih pripomočkov in kon-
strukcije z ustreznimi predpisi ter njihovo primernost za izvedbo prevoza. Izvajalec je odgovoren za vso morebitno nastalo 
škodo.

5. Družba Prangl ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov o tovoru, ki ga je treba prevažati, kot so višina, 
širina, teža itd. Višino, širino in težjo mora izvajalec pred vsakim prevozom še enkrat preveriti. Pred začetkom vožnje mora 
izvajalec preveriti tudi, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz dovoljenja o odobritvi (posebni in težki prevoz). Izvajalec se mora uskla-
diti s spremljevalnim voznikom in zagotoviti, da ne pride do škode ter da so upoštevana vsa zakonska določila in uradne 
zahteve.

6. Družba Prangl ne odgovarja za kakršne koli ovire, na katere naleti pri dostopu in izstopu iz nakladalno-razkladalne točke, 
zlasti za stanje tal, širine dostopa in parkirna mesta. Izvajalec mora vnaprej pridobiti dovolj informacij o možnostih dostopa, 
morebitnih ovirah pri dostopu in ustreznosti mest za razkladanje ter po potrebi pridobiti navodila. Izvajalec je odgovoren za 
vso škodo, ki nastane kot posledica kršitve te obveznosti, kot je zlasti škoda na tleh, ki nastane zaradi vožnje po neprimerni 
površini, ter mora v zvezi s tem na prvo zahtevo zaščititi in obvarovati družbo Prangl.

7. Izvajalec je odgovoren tudi za pravilno izvedbo prevoza na določeni poti ter za upoštevanje vseh varnostnih višin, širin 
 odmikov, polmerov zavojev in obremenitev ceste. Izvajalec mora opraviti tudi načrtovanje poti. Stroški načrtovanja poti so 
že vključeni v pavšal za prevoz in zato izvajalec nima nikakršnih dodatnih zahtevkov za povračilo stroškov.

8. Vse premike tovora izvajalec opravlja na lastno odgovornost. Le izvajalec odgovarja za škodo na blagu, ki nastane zaradi 
premikanja tovora med nakladanjem ali razkladanjem, kot tudi za škodo na prevoznem sredstvu.

9. Izvajalec ni upravičen do nikakršnega dodatnega plačila/povračila stroškov/odškodninskega zahtevka ipd. za izpolnitev 
zgoraj navedenih obveznosti, tudi če je prekoračeno običajno trajanje nakladanja ali razkladanja. Morebitne čakalne dobe/
izpadi so že vključene v ceno prevoza.

IX. Prepoved pretovarjanja, dodatnega nalaganja, posredovanja

1. V primeru polnih obremenitev so pretovarjanja ali dodatna nalaganja brez izjeme prepovedana. Obstaja tudi absolutna 
prepoved dodatnega nalaganja, razen če družba Prangl to pisno dovoli. Uporaba podizvajalcev je dovoljena le z izrecnim 
pisnim soglasjem družbe Prangl.

2. Če uporabo podizvajalcev družba Prangl izjemoma dovoli, jih mora izvajalec predhodno natančno preveriti in uporabi lahko 
le podizvajalce, ki so zanj ustrezno izvedli že več naročil (vsaj 5).

3. Dodeljevanje tovora podizvajalcem, ki z izvajalcem še niso imeli poslovnega razmerja, zlasti prek borz za najem prevozni-
kov, je brez izjeme prepovedano.

4. Zlaganje tovora (npr. za ustvarjanje dodatnega nakladalnega prostora itd.) je izrecno prepovedano.



5. Za kršitev ene od teh določb nekrivdno dogovorjena kazen, ki ne more biti predmet sodnega znižanja, znaša 5.000 €, ne 
glede na dejansko višino škode. Na nadaljnji odškodninski zahtevek to ne vpliva.

6. V nobenem primeru se brez izrecnega dovoljenja družbe Prangl tovora ne sme pretovarjati v skladišče/začasno skladišče. 
V primeru kršitve se zaračuna kazen v višini 95 % vrednosti tovora.

X. Termini natovarjanja, roki dostave

1. Izvajalec mora s svojim vozilom priti na nakladalno mesto ob dogovorjenem terminu nakladanja. Če izvajalec vozila tega 
ne zagotovi, mora plačati pogodbeno kazen v višini 80 % vrednosti tovora, za katero ne velja sodna pravica do znižanja. 
Za zamudo pri prihodu na nakladalno mesto se plača pogodbena kazen, neodvisno od krivde, v višini lokalnega zneska 
za najem žerjava/uro, vendar najmanj 300 €/uro. Morebitna nadaljnja odškodnina v obeh primerih ostane nespremenjena.

2. Datumi razkladanja se štejejo kot roki dobave v smislu 19. člena CMR. Datumi nakladanja in razkladanja so absolutno nespre-
menljivi datumi. Izvajalec se strinja, da je spoštovanje dobavnih rokov za družbo Prangl posebej pomembno in da ima družba 
Prangl zato še posebej velik interes za spoštovanje dobavnih rokov. V primeru kakršnih koli zamud je treba družbo Prangl o 
tem nemudoma obvestiti. Če izvajalec te obveznosti ne izpolni, ima družba Prangl pravico do odbitka 30 % voznine.

3. Za zamudo pri dobavi je treba, ne glede na krivdo, plačati pogodbeno kazen v višini 100 €/uro. Nadaljnji odškodninski zah-
tevek ostaja nespremenjen. Poleg tega se v primeru zamude pri dostavi zaračuna pristojbina za obdelavo v znesku 35 €.

4. Pred prevzemom naročila za prevoz mora izvajalec preveriti, ali je rok dobave izvedljiv. Če se spremeni lokacija nakladanja 
in/ali razkladanja, je izvajalec dolžan spremeniti prevozni nalog, čemur se prilagodi tudi cena prevoza.

XI. Obveznost prijave škode

1. Izvajalec je dolžan morebitno škodo nemudoma prijaviti družbi Prangl in izvajalčevemu zavarovanju transportne odgovor-
nosti.

2. V primeru škode, ki presega 2.000 €, mora izvajalec za oceno škode nemudoma pooblastiti izvedenca oziroma agenta za 
oceno škode. V primeru drugih odškodninskih zahtevkov mora izvajalec od družbe Prangl pridobiti navodila.

3. Izvajalec je dolžan nemudoma posredovati vse podatke, ki jih družba Prangl ali njena zavarovalnica morda potrebujeta za 
nadaljnjo obravnavo škod.
 

XII. Dovoljenja izvajalca

1. Izvajalec zagotavlja, da je v skladu z določili slovenskega Zakona o gospodarskih družbah in vsemi drugimi pomembnimi 
zakonskimi določili registriran za opravljanje storitve, ki jo izvaja za družbo Prangl. To velja tudi za vse države in njihove 
predpise, skozi katere zaradi dotičnega naročila potuje. Na zahtevo družbe Prangl je izvajalec dolžan predložiti ustrezna 
dokazila.

XIII. Obveznosti izvajalca do njegovega osebja

1. Izvajalec se zavezuje, da bo družbi Prangl pred izvedbo naročila, za hitro odpravo težav in informiranje, dodelil kompeten-
tno kontaktno osebo, ki jo bo mogoče kontaktirati pred in med izvedbo dobave. O spremembah kontaktne osebe (npr. 
nadomeščanje v času dopustov) mora podizvajalec pravočasno obvestiti družbo Prangl.

2. Izvajalec je dolžan z dolžno skrbnostjo prevoznika izbirati in nadzirati zaposlene in druge pomočnike.
3. Izvajalec se za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do družbe Prangl zavezuje, da bo uporabil le sodelavce 

z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami in zadostnimi izkušnjami za vsakokratno delo. Pri izvajanju naročila je uživanje 
alkohola in/ali mamil strogo prepovedano. Zadevni sodelavci morajo biti fizično in jezikovno sposobni komunikacije ter 
usklajevanja s sodelavci družbe Prangl in drugih družb na kraju nakladanja ali razkladanja oziroma kraju izvajanja storitev. 
V nasprotnem primeru je družba Prangl upravičena, od izvajalca zahtevati zamenjavo zadevnega sodelavca, pri čemer vsi 
dodatni stroški oz. morebitna škoda bremenijo izvajalca. To velja tudi za škodo (čas čakanja, kazni ipd.) ki bi posledično 
nastala tretjim osebam in bi zanjo bremenile družbo Prangl.

4. Izvajalec potrjuje, da imajo vozniki veljavno mednarodno vozniško dovoljenje in certifikat v skladu z Direktivo 2003/59/ES 
(poklicno usposabljanje EU za voznike). Voznik mora biti posebej usposobljen za vse prevozne zahteve in s seboj mora 
imeti vsa potrebna potrdila. Predvsem morajo biti izpolnjene zahteve na področju ADR in ZVCP-1, zavarovanja tovora in 
zahteve s področja varnostnih predpisov/varnostnih oblačil.

5. Iz varnostnih razlogov mora voznik pri vseh nakladalnih in razkladalnih dejavnostih vedno nositi zaščitne čevlje, čelado, 
dolga vrhnja oblačila in dobro vidljiv telovnik (razen če so varnostni predpisi na nakladalnem ali razkladalnem mestu strožji). 
V primeru ADR prevoza mora voznik nositi/si nadeti potrebno varnostno opremo.

6. Po volji in razumevanju družbe Prangl opravi izvajalec v okviru izvajanja vsakokratnega naročila samostojno in jasno opre-
deljivo (delno) storitev, za katere uspeh odgovarja izvajalec sam. Izvajalec je med celotnim izvajanjem dela upravičen in 
dolžan dajati navodila svojim sodelavcem. Ustrezno mora izvajalec paziti, da njegovi sodelavci upoštevajo delovnopravne 
predpise (delovni čas in plačilo, zavarovanje delojemalcev itd.), tudi upoštevaje morebitne obveznosti koordiniranja udele-
ženih podjetij na kraju dela. Izvajalec mora paziti tudi na to, da njegovi sodelavci upoštevajo varnostne predpise na kraju 
dela. Družba Prangl bo poskrbela za pravočasno obveščanje izvajalca o takšnih posebnih varnostnih predpisih.

7. Ne glede na izključno odgovornost izvajalca za svoje sodelavce, izvajalec zagotavlja družbi Prangl, da bo svoje sodelavce 
poplačal skladno z zakonskimi predpisi, predpisi iz kolektivne pogodbe, lokalnimi predpisi oz. predpisi iz individualnih 
 pogodb ter da bo odvedel pripadajoče davke, dajatve in prispevke za zdravstveno in socialno zavarovanje, če to sodi v 
okvir odgovornosti izvajalca.



8. Izvajalec tudi zagotavlja, da imajo zaposleni, ki jih je na delo napotil, vsa potrebna dovoljenja za zadevni trg dela, opravljanje 
dela v tujini ali dovoljenja za napotitev za delo na zadevni lokaciji in so zaposleni v skladu z zakonodajo države, v kateri je 
vozilo registrirano. Voznik mora imeti pri sebi dokazila in dokumente, ki jih zahtevajo veljavni pravni predpisi (zlasti dovoljenja 
za delo in prebivanje). V primeru, da določeno dovoljenje manjka in pride do zamude ali druge pomanjkljivosti, izvajalec 
odgovarja za vso posledično škodo. To velja tudi za škodo, ki bi posledično nastala tretjim osebam (čas čakanja, kazni 
ipd.) in bi zanjo bremenile družbo Prangl.

9. Na zahtevo družbe Prangl v posamičnem primeru mora izvajalec nemudoma predložiti dokumentacijo, povezano s plači-
lom za svoje sodelavce, skupaj s potrdilom o odvedenih davkih, dajatvah in prispevkih za zdravstveno in socialno zava-
rovanje ter dovoljenji za delo zadevnih sodelavcev izvajalca – po potrebi neposredno pristojnemu organu. Če zakon tako 
predpisuje, mora izvajalec tovrstno dokumentacijo hraniti oz. imeti pripravljeno tudi na kraju dela.

10. Naslednje točke, ki zadevajo uporabljeno osebje, veljajo za delavce, ki so neposredno zaposleni pri izvajalcu, in za vse 
druge zaposlene, ki iz kateregakoli pravnega razloga delajo skupaj z družbo Prangl za namene izpolnjevanja pogodbe.

11. Izvajalec je dolžan svoje zaposlene in drugo pomožno delovno silo, predvsem podizvajalce, preverljivo (pisno) obvestiti 
o obveznosti spoštovanja določil teh pogojev in se s potrebno skrbnostjo prevoznika prepričati, da se ti varnostni ukrepi 
dejansko uresničujejo.
 

XIV. Čas vožnje, plačilo

1. Izvajalec je odgovoren za spoštovanje vseh zakonskih predpisov o času vožnje in počitku ter prejemkih voznega osebja, 
ki so v skladu z zakonom.

XV. Zavarovanje/zavarovanje odgovornosti

1. Izvajalec se zavezuje, da bo pred prevzemom naročila prevoza družbi Prangl predložil zavarovalno polico kot potrditev 
zadostnega (minimalna zavarovalna vsota 1.000.000 € za škodni primer) industrijskega standardnega zavarovanja v Slo-
veniji, ne da bi družba Prangl morala to od njega zahtevati. To zavarovanje mora kriti tudi odgovornost po člen CMR in 
škodo med nakladanjem in razkladanjem ter škodo v primeru težkih transportov.

2. Če je zavarovalnina nižja, mora podizvajalec pred sprejemom naročila na to opozoriti in se za posamični primer dogovoriti z 
družbo Prangl, ali bo podizvajalec kljub nižji zavarovalni vsoti izvedel zadevne transportne storitve. V posamičnem primeru 
sklenitve posebnega transportnega zavarovanja se mora podizvajalec izrecno dogovoriti s svojim zavarovateljem, da se ta 
odpove ugovoru zaradi podzavarovanja.

3. Če družbi Prangl pred izvedbo prevoza ni predložena sklenjena zavarovalna polica zavarovanja prevozne odgovornosti, ima 
družba Prangl pravico pridobiti zavarovalno kritje za ta prevoz v korist izvajalca; v tem primeru ima družba Prangl pravico odšteti 
4 % (vendar najmanj 40 €) zneska od dogovorjene cene prevoza. Naknadna vračila premije niso mogoča. Izvajalec mora za-
gotoviti, da družba Prangl poseduje zgoraj navedeno zavarovalno polico. Za kabotažne prevoze mora minimalna zavarovalna 
vsota ustrezati ustreznim nacionalnim pravnim zahtevam. O vseh spremembah je treba nemudoma obvestiti družbo Prangl.

XVI. Ležarina

1. Uveljavljanje ležarine je izključeno v primeru čakanja ali časa čakanja pri pošiljatelju ali prejemniku itd. do 24 ur. Sobote, 
nedelje in prazniki se ne upoštevajo, kar pomeni, da v teh primerih ni mogoče uveljavljati ležarine.

2. Uveljavljanje povračila stroškov ali odškodninskih zahtevkov oziroma drugih stroškov je izključeno, če družba Prangl naro-
čilo prekliče v 10 urah po oddaji naročila.

3. Po dogovorjenem 24-urnem obdobju brez ležarine se lahko kot ležarina zaračuna največ 150 € na dan/na tovornjak, pod 
pogojem, da je za to dejansko kriva družba Prangl. Dokazno breme za to nosi izvajalec. V vsakem primeru je ležarina 
omejena na največ 3 dni.

XVII. Cena

1. V primeru dvoma so dogovorjene cene fiksne cene vklj. z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost. Doplačila ali 
izdatki, stroški (kakršne koli vrste) se ne priznajo, razen če ni pisno dogovorjeno drugače.

2. Za dodatne storitve v povezavi z določenim naročilom, ki ob naročilu niso bile predvidene, načeloma veljajo isti pogoji kot 
v izvornem naročilu, razen če v posamičnem primeru pride do drugačnega dogovora.

XVIII. Obračun dobav oz. storitev

1. Osnovo za obračun opravljenih storitev predstavljajo potrdila s strani pristojnih sodelavcev družbe Prangl oz. dokazila o de-
lovnem času, ki jih je treba priložiti računom. Račun mora vsebovati tudi vsakokratno številko naročila s strani družbe Prangl.

2. Računi izvajalca za prevoz zapadejo v plačilo le, če račun ustreza vsem formalnim zahtevam slovenskega Zakona o davku  
na dodano vrednost (ZDDV-1) in naročilu, vključno s temi Splošnimi nabavnimi pogoji, skupaj z izvirniki transportnih 
 dokumentov (tovorni list CMR, dobavnice, paletne liste itd.) in da so bili le-ti preverljivo poslani družbi Prangl. Tveganje za 
posredovanje teh dokumentov nosi izvajalec.

3. Izvajalec se zaveda, da družba Prangl lahko svojim strankam storitve zaračuna le, če so dokazila o dostavi poslana v celoti 
in pravočasno. Izvajalec se zato zavezuje, da bo vse transportne dokumente, kot so dobavnice, nakladnice, paletne liste 
ipd., poslal družbi Prangl po telefaksu, e-pošti ali originalu najkasneje v roku 7 dni. Če ta rok ni izpolnjen, se brez poseganja 
v druge pravice zaračuna pristojbina za obdelavo v višini 35 €.



4. Račune za delne dobave je treba jasno označiti kot “delne račune”.
5. Podizvajalčevih terjatev do družbe Prangl ni dovoljeno odstopiti tretjim osebam (prepoved cesije), razen s pisnim soglasjem 

družbe Prangl.
6. Podizvajalec je dolžan nemudoma pisno obvestiti družbo Prangl o spremembah imena oz. naslova podjetja ter podatkov 

bančnega računa.

XIX. Plačilo

1. Če ni drugače dogovorjeno, se plačila izvedejo v 14 dneh po prejemu pravilnega obračuna vključno z originalnimi transpor-
tnimi dokumenti s 3 % popustom ali 30 dni neto od prejema računa.

2. Do odprave pomanjkljivosti posamične storitve je družba Prangl upravičena do zadržanja delnega ali celotnega plačila.
3. Plačila s strani družbe Prangl ne pomenijo priznavanja, da so zadevne storitve skladne s pogodbo.

XX. Pobot, izključitev zastavne pravice in pravice pridržanja

1. Prangl ima pravico do pobotanja nasprotnih zahtevkov (iz kakršnega koli pravnega razloga) in do znižanja stroškov prevoza 
v primeru slabe izvedbe. Zato je vsaka prepoved pobotanja ali pridržanja izrecno izključena.

2. Izvajalec nima pravice zastave ali pravice pridržanja na nobenem blagu, ki mu je bilo izročeno med izpolnjevanjem te 
 pogodbe. Vsaka pravica zastave in pravica pridržanja sta zato izrecno izključeni.

3. Izvajalec ne more pobotati nobenih terjatev zoper dolgove ali terjatve naročnika.
4. Izvajalec je dolžan v pogodbe, sklenjene s podizvajalci, ki jih je morda angažiral, vključiti ustrezne določbe (če je družba 

Prangl dala pisno dovoljenje za uporabo podizvajalcev).

XXI. Zaščita strank

1. Zaščita strank se šteje za dogovorjeno; v primeru sprejemanja ali posredovanja naročil oziroma drugih stikov s strankami 
družbe Prangl in vsemi podjetji, ki so na kakršen koli način vključena v naročilo prevoza, še posebej s pomočniki izvajalca, 
propadejo vse terjatve izvajalca do družbe Prangl. Poleg tega je za kršitev te klavzule o konkurenci oziroma varstvu strank 
dogovorjena pogodbena kazen 35.000 €, neodvisno od dejanskega zneska škode, ne glede na krivdo, ki je izvzeta iz 
sodne pravice do znižanja. Na nadaljnji odškodninski zahtevek to ne vpliva.

XXII. Spremljevalna dokumentacija k naročilu

1. Risbe, načrti idr. dokumentacija, ki jih družba Prangl v okviru pogodbenega razmerja, da na voljo podizvajalcu, ostanejo 
v lasti družbe Prangl in jih ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Po izvedbi naročila jih mora podizvajalec brez poziva 
vrniti družbi Prangl.

XXIII. Dolžnost varovanja zaupnosti

1. Za vse prevoze velja obveznost varovanja zaupnosti, ki izvajalcu strogo prepoveduje razkrivanje kakršnih koli podatkov, ki 
mu postanejo znani med izvajanjem naročila, zlasti podrobnosti v zvezi s posli, sklenjenimi z družbo Prangl – kot so cene, 
vrsta in število strojev, ki so na voljo za posredovanje tretjim osebam. Izvajalec je odgovoren za vse svoje zaposlene in 
pomočnike, ki jih je uporabil pri izvrševanju naročila.

2. V primeru nepooblaščenega razkritja podatkov tretjim osebam, se plača pogodbena kazen brez dokazovanja krivde v 
višini 10.000 €, ki je izključena iz sodne pravice do znižanja. Družba Prangl si izrecno pridržuje pravico do dodatnega 
 odškodninskega zahtevka.

XXIV. Delna ničnost/pisna oblika

1. Če bi katera koli določba teh Splošnih nabavnih pogojev iz kakršnih koli razlogov bila ali postala neveljavna, to ne zadeva 
veljavnosti ostalih določb. V takšnem primeru velja pravilo, ki z gospodarskega stališča najbolj ustreza prvotnemu namenu.

2. Pogoji, ki bi odstopali od teh SPP in spremembe SPP, so veljavni, če so podani v pisni obliki. To velja tudi za opustitev pisne 
oblike. Zahteva po pisni obliki je izpolnjena tudi s posredovanjem prek faksa ali e-pošte. Ustne obljube ali dogovori s strani 
družbe Prangl in/ali njegovih zaposlenih oziroma pomožnega osebja niso zavezujoči.

XXV. Uporabno pravo, sodna pristojnost

1. Velja slovensko pravo z izjemo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizijskih pravil mednarodnega  
zasebnega prava. Za morebitne spore, ki bi izhajali iz naročil ali bili z njimi povezani, se dogovori izključna pristojnost 
ustreznega sodišča v Mariboru. Vendar pa ima družba Prangl pravico vložiti tožbo proti izvajalcu v kraju njegovega sedeža.


