
Splošni pogoji
za storitev z dvižnimi ploščadmi,  

viličarji in drugimi samohodnimi napravami z upravljalci 
(Stanje: april, 2019)

I. Splošno

1. Prangl oddaja v najem opremo z upravljalci v skladu temi Splošnimi pogoji družbe Prangl d.o.o. (v nadaljevanju: “Splošni 
pogoji”), razen v kolikor je v vsakem posamičnem primeru izrecno in pisno dogovorjeno drugače. Za ureditev razmerja 
med strankama se ne uporabljajo nasprotni nakupni pogoji Stranke, tudi kadar so družbi Prangl d.o.o. predstavljeni pred 
pričetkom poslovnega razmerja med strankama. 

2. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.prangl.com. 
3. Splošni pogoji se uporabljajo za ureditev pravic in obveznosti tudi za vsako nadaljnje poslovno razmerje med strankama 

(predvsem, v kolikor je nadaljnje naročilo časovno in smiselno vezano na isto gradbišče, kot prvotno naročilo), četudi stranki 
tega za primer ponovnega posla izrecno ne dogovorita. 

4. Sprejem določb Splošnih pogojev in soglasje k Splošnim pogojem lahko veljavno in pravno zavezujoče podajo tudi pred-
stavniki ali zaposleni pri Stranki. Tekom medsebojnega poslovanja lahko predstavniki in zaposleni Stranke v imenu in za 
račun Stranke podajajo pravno zavezujoče izjave. Šteje se, da je predstavnik Stranke vsaka oseba, ki napram družbi Prangl 
na kraju opravljanja storitev nastopa kot predstavnik in se Stranka zaveže, da bo morebitne dogovore z njimi priznala kot 
veljavne in zavezujoče. 

5. Družbi Prangl lahko v okviru priprave ponudbe glede na povpraševanje in pripravljalnih del nastanejo določeni višji stroški 
(zlasti z obiski gradbišč in načrtovanjem). V primerih, ko družba Prangl s svojo ponudbo ne uspe, si zato pridržuje pravico, 
da te storitve zaračuna v sorazmerni višini. 

6. Ponudbe za družbo Prangl niso zavezujoče in veljajo 28 dni od datuma ponudbe, razen v kolikor je v ponudbi izrecno 
 navedeno drugače. 

7. Odločitev o najemu naprave z ali brez upravljalca je izključno v pristojnosti svetovalcev družbe Prangl. 



II. Cena

1. Osnova za zaračunavanje storitev je neto cena, ki je navedena v ponudbi in/ali dogovorjena cena za napravo. V cenah na 
ponudbi ni zajet DDV. Za storitve, opravljene za družbe, se uporablja lokalno pravo. Kadar so za to izpolnjeni pogoji, se 
uporablja sistem ti. obrnjene davčne obveznosti. 

2. Vsled dodatkov, ki jih je družba Prangl dolžna plačati svojim zaposlenim, je cena za opravljanje storitev ob sobotah, nede-
ljah, državnih praznikih, v nočnem času in preko polnega delovnega časa ter v primeru, ko je potrebna prenočitev upravljal-
cev višja sorazmerno z navedenimi stroški. 

3. Računi se izdajo na podlagi dnevnih poročil upravljalcev s strani družbe Prangl, ki morajo biti podpisani s strani Stranke 
ali njenega predstavnika na kraju. Za storitve, zaračunane po dnevni postavki (tj. za najem stroja), družba Prangl zaračuna 
storitev za vsak začeti delovni dan. Zaračuna se obdobje od trenutka, ko upravljalec z napravo zapusti poslovni ali drug 
naslov družbe Prangl. Navedeno ne vpliva na minimalno obdobje najema v ponudbi. Dan dobave in vrnitve naprave štejeta 
kot polna dneva, tudi če naprava zapusti poslovni ali drugi naslov družbe Prangl kasneje v dnevu oziroma prispe na kraj 
opravljanja storitve kasneje v dnevu. Za storitve, zaračunane po urni postavki (tj. za najetega upravljalca stroja), se Stranki 
zaračuna čas na vsake pol začete ure (tj. na vsake začete pol ure se zaračuna ½ urne postavke). Dostava in odvoz naprave 
s strani družbe Prangl se na računu prikažeta kot ločeni postavki. 

4. Delovni čas po običajni urni postavki (vključno z dosavo in odvozom): Delovne ure se zaračunajo po običajni urni postavki 
(vključno s časom, potrebnim za prihod in odvoz), kadar so opravljene od ponedeljka do petka med 7:00 in 19.00 uro. 

5. Dnevi prekinitev in/ali izpadov se zaračunajo Stranki. 
6. Družba Prangl mora biti v razumnem času obveščena o vsaki spremembi obdobja opravljanja storitev. Kadar je to mogoče 

in je družba Prangl o tem predhodno obveščena, bo družba Prangl storila vse, da bo lahko omogočila podaljšanje obdobja 
opravljanja storitev, razen v kolikor to ne bo mogoče iz operativnih razlogov. V primeru skrajšanja obdobja opravljanja sto-
ritev ima družba Prangl pravico zaračunati prvotno dogovorjeno obdobje opravljanja storitev, razen v kolikor je za to isto 
obdobje in za isto napravo zagotovljeno drugo naročilo. 

7. Najmanjše obdobje najema upravljalca, ki se ga lahko naroči in se zaračuna v vsakem primeru (tudi, če Stranka naroči 
napravo z upravljalcem za krajši čas), je:
tovorne dvižne ploščadi: 3 ure in pavšal za dostavo in odvoz naprave;
za druge dvižne ploščadi: 5 ur in pavšal za dostavo in odvoz naprave.

III. Pogoji uporabe za samohodne naprave

1. Družba Prangl opravi naročeno delo v skladu s cilji in nameni, ki jih specificira Stranka. 
2. Kadar naprava nima dovoljenja za uporabo na cesti in se jo mora zato prevažati, družba Prangl dostavo in odvoz naprave 

zaračuna posebej. 
3. Stranka mora zagotoviti, da je pot za prevoz na mesto opravljanja storitev ustrezna. Prav tako mora Stranka zagotoviti, da 

je na mestu opravljanja storitev ustrezno območje za parkiranje naprave (tj. za razklad in postavitev naprave). Za ustrezno 
cesto za dostop do mesta opravljana storitev in območje parkiranja je odgovorna Stranka, prav tako mora slednja zagoto-
viti, da lastnosti površine ustrezajo pogojem naprave družbe Prangl (še posebej iz vidika teže naprave). Stranka je dolžna 
družbo Prangl obvestiti o morebitnih nevarnostih, npr. mehkih tleh, zakopanih konstrukcijah – npr. jaški, cevovodi, plinovodi 
in drugo – itd.. Družba Prangl ni odgovorna za morebitno škodo na površinah, ki so posledica vožnje in postavitve naprave. 

4. Družba Prangl bo naredila vse, da zagotovi ustrezno napravo v okviru dogovorjenih rokov. V primerih, ko roki niso fiksno 
dogovorjeni, štejejo roki vedno za okvirno dogovorjene, zato je izključena možnost zaračunavanja za obdobje mirovanja in/
ali izpada, ki je posledica kasnejše dostave naprave. 

5. Kadar predhodno ne obišče mesta opravljanja storitve, družba Prangl zagotovi naprave izključno na podlagi podatkov/
podrobnosti, ki jih zagotovi Stranka (delovna višina, dosegljivost, radij itd.). V kolikor se naprava izkaže za neprimerno 
za izvedbo del, zaradi napačnih podatkov, ki jih je posredovala Stranka, krije vse nastale stroške (vključno z morebitnimi 
 dodatnimi stroški) izključno Stranka. 

6. Z napravami lahko upravlja le upravljalec družbe Prangl. 
7. Kadar se naprave uporabljajo na javnih prometnih površinah, je Stranka dolžna pridobiti vsa potrebna dovoljenja in uvesti ter za-

gotoviti skladnost z vsemi cestnimi in prometnimi varnostnimi predpisi. Naprave se lahko uporabljajo le na uradnih pooblaščenih 
parkiriščih in se ne smejo nikoli raztezati preko meja teh površin ali ovirati prometa. Izvod uradnega dovoljenja se mora predhodno 
posredovati družbi Prangl. Če uradno dovoljenje ne zajema celotnega obsega nameravanega dela, je član ekipe družbe Prangl 
na mestu opravljanja storitev pristojen, da na točki, ko delo ni več zajeto v dovoljenju, preneha z opravljanjem dela. Če gre za 
tovrstno prekinitev z opravljanjem storitev, je družba Prangl upravičena do zaračunanja celotnega zneska. V tem primeru Stranka 
od družbe Prangl nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali zoper njo nasloviti kakršnega koli drugega zahtevka. 

8. Kadar mora družba Prangl pridobiti posebna dovoljenja za uporabe naprave na javnih prometnih površinah, ki se zaraču-
najo Stranki, družba Prangl ne odgovarja za pravočasni prejem tovrstnih dovoljenj. Izvod pridobljenega dovoljenja, ki ga 
pridobi družba Prangl, se izroči Stranki. V takšnih primerih, tj. kadar je tako odobreno, družba Prangl izvede varnostne 
ukrepe na mestu opravljanja storitev, npr. ograjevanje delovnega območja stroja. Stranka kot družba, ki dejansko opravlja 
delo na dotični lokaciji, mora kljub temu zagotoviti, da se ves čas opravljanja storitev izvajajo vsi uradno določeni in ostali 
prometno varnostni predpisi ter se ravna v skladu z le-temi. V skladu z navedenim osebje družbe Prangl, ki se nahaja na 
mestu opravljanja storitev, ni odgovorno za zagotavljanje in izvajanje prometnih varnostnih ukrepov. Stranko prav tako 
bremenijo tveganja in stroški (tudi posredni stroški (npr. skladiščenje vozil)) odstranitve morebitnih vozil tretjih oseb, ki so 
parkirana na označenih mestih, kljub oznakam za prepoved parkiranja. 

9. Stranka mora zagotoviti, da je njen predstavnik ob dogovorjenem času na mestu opravljanja storitev in se lahko prične z 
opravljanjem dela. Morebitni izpadi in čakanje se zaračunajo Stranki. 



10. V skladu s pravili in varnostnimi standardi SCC, je upravljalec naprave dolžan pred pričetkom dela opraviti varnostni pregled 
naprave in dotične površine okrog naprave. Prav tako mora upravljalec naprave nositi varnostno opremo (PPE), tj. čevlje, 
čelado itd.. Porabljen čas za navedena opravila zaračuna družba Prangl Stranki. 

11. Ob uporabi naprave na prostem je potrebno posebno pozornost nameniti najvišji dovoljeni hitrosti vetra. V kolikor je slednja 
presežena, je potrebno nemudoma prenehati z opravljanjem storitev. 

12. Za opravljanje storitev v bližini vzletni stez letališča mora Stranka pridobiti ustrezno dovoljenje in zagotoviti skladnost z vsemi 
relevantnimi predpisi. V kolikor se načrtuje opravljanje tovrstnih storitev, mora biti družba Prangl o tem predhodno pisno 
obveščena, v smislu predhodnega stavka. 

13. Vsa dela v tunelih morajo biti predhodno izrecno dogovorjena z družbo Prangl. 
14. Zaradi zagotavljanja varnosti mora Stranka zagotoviti, da je na mestu opravljanja storitev vedno prisotna ustrezno usposo-

bljena oseba za nudenje prve pomoči. 
15. Kadar se naprava uporablja na krhkih ali dragocenih površinah (talne obloge, marmor, peščena tla itd.), družba Prangl 

Stranki svetuje, da se površina predhodno zaščiti, da se preprečijo poškodbe in umazanje in/ali onesnaženje, do katerega 
bi lahko prišlo z obrabo, oljem itd.. 

16. Vsaka naprava se lahko uporablja izključno za opravljanje dela, za katerega je namenjena. Upoštevaje navedeno se npr. 
dvižne ploščadi ne smejo uporabljati kot dvigala in se ne smejo obremeniti s tovorom nad dovoljeno nosilnostjo. Izvlečenje 
cevi in kablov iz naprave je strogo prepovedano. 

17. Stranka mora zagotoviti, da se ves čas tekom opravljanja storitev spoštujejo varnostni predpisi, in da njeno osebje ves čas 
uporablja zaščitno opremo (PPE), tj. čelade, zaščitne čevlje, zaščitne pasove itd.).
 

IV. Varovanje podatkov – GPS naprave

Naprave družbe Prangl so opremljene z mobilnimi napravami za zbiranje podatkov (GPS), ki omogočajo določitev lokacije 
naprave in zbiranje ter ocenjevanje tehničnih podatkov naprave. Podatki o lokaciji naprave in podatki o funkcionalnosti 
 naprave se uporabijo v primeru kraje, za preprečitev nedovoljene uporabe in za namen zaračunavanja storitev. Prav tako se 
bodo podatki uporabili za koordiniranje in upravljanje z napravi ter pregled in vzdrževanje opravljanja nalog. 

V. Odgovornost za škodo

1. V primeru nastanka škode Stranki, družbi Prangl in/ali tretjim osebam med opravljanjem storitev, za katero odgovarja 
družba Prangl, je slednja zanjo odgovorna v skladu z zakonskimi določbami. V kolikor je škoda posledica ravnanja družbe 
Prangl, storjenega iz male malomarnosti, odgovarja družba Prangl le do zgornje meje zavarovalnega kritja. 

2. V primeru opravljanja storitev dvigovanja, bo Prangl na izrecno zahtevo Stranke sklenil zavarovanje tovora med dvigova-
njem. Kadar Stranka pri Prangl naroči dvogavnje tovora, motra pri tem navesti tudi vrednost tovora, ki se dviguje. Prangl 
sklene zavarovanje odgovornosti za vrednost, kot jo Stranka navede. Zavarovalnica in Prangl odgovarjata za škodo izključ-
no zneska, za katerega je bilo zavarovanje sklenjeno, četudi se kadarkoli kasneje ugotovi, da je bila vrednost tovora višja. 

3. Družba Prangl ni odgovorna za nastalo škodo Stranki in/ali tretjim osebam, ki presega zgornjo mejo zavarovalnega kritja 
iz prejšnjega odstavka in ni krita z obstoječo zavarovalno polico. Za kritje škode iz prejšnjega stavka lahko Stranka pred 
pričetkom opravljanja dela sklene ustrezno zavarovanje, pri čemer s tem povezani dodatni stroški bremenijo Stranko. 

4. V kolikor za nastalo škodo družbi Prangl in/ali tretjim osebam ali morebitne dodatne stroške družbe Prangl odgovarja 
Stranka (npr. s posredovanjem napačnih podatkov o teži ali dimenzijah itd.), je Stranka dolžna povrniti družbi Prangl in/ali 
tretjim osebam vso škodo in posledične stroške (vključno s poznejšimi in posrednimi stroški). Za ves čas, ko naprava zaradi 
tega stoji in ne dela, mora Stranka družbi Prangl plačati znesek v višini 60 % dogovorjenega plačila, kot pavšalno povračilo 
škode za izgubljen dobiček. 

5. V kolikor za nastalo škodo tretjim osebam odgovarja Stranka (npr. zaradi napačnih podatkov o teži in dimenzijah itd.), mora 
to škodo tretjim osebam povrniti Stranka. Stranka mora družbo Prangl in njene zaposlene obvarovati pred vsakršnimi zah-
tevki tretjih oseb, povezanimi s tako nastalo škodo. 

6. V primeru napačne postavitve ali postavitve naprave z zamudo, ki ni posledica ravnanja družbe Prangl, Stranka ni upravi-
čena do znižanja plačila ali povrnitve škode. Enako velja, v kolikor naprava, katere delovanje je bilo predhodno pregledano, 
preneha delovati tekom namestitve. 

7. Izključena je vsaka odgovornost za škodo, ki ni neposredno povezana z škodo, ki je nastala na tovoru, ki se dviguje, kot 
tudi za vsako nadalnjnjo škodo, ki nastane na tovoru. Enako velja tudi za morebitne pogodbene kazni in podobno, ki bi jih 
morala Stranka plačati komu tretjemu. Izključena je odgovornost Prangla za za vsakršno škodo, ki je posledica neizpolnitve 
zahtev glede rokov, ne izdaje dovoljenj za prevoz, vsakršne okvare vozila in naprave oziroma stroja. 

8. Stranka mora družbo Prangl in njene zaposlene v celoti obvarovati pred vsakršnimi zahtevki tretjih oseb in regresnimi 
zahtevki zavarovalnic iz naslova zavarovanja škode pri nameščanju in transportu s strani zavarovalnic, čeprav je bilo delo 
opravljeno s strani družbe Prangl, vendar slednja v nobenem pogledu ne odgovarja za nastalo škodo. 

9. Za povzročeno škodo tretjim osebam s strani Stranke, z vidika premoženja, zdravja in tveganj za življenje, je v celoti 
 odgovorna Stranka. Zoper družbo Prangl in njene zaposlene v tem primeru ni mogoče vložiti odškodninskega zahtevka, ne 
glede na pravno podlago. Stranka mora družbo Prangl in njene zaposlene obvarovati pred vsakršnimi tovrstnimi zahtevki 
tretjih oseb.

10. Izključena je vsaka odgovornost za vsakršno škodo, ki je posledica neizpolnitve zahtev glede rokov, ne izdaje dovoljenj za 
prevoz, vsakršne okvare vozila in naprave oziroma stroja. 

11. V kolikor za povzročeno škodo obstaja zavarovalno kritje, so zaposleni zavarovani pred vsako osebno odgovornostjo. 
12. Kadar pride z uporabo naprave do škode, ki jo utrpi Stranka in/ali tretje osebe, se to izrecno navede na potrdilih o opravlje-

nih storitvah. Za primere iz prejšnjega stavka veljajo vse v tem poglavju navedene izjeme.



VI. Višja sila

1. Kadar je delo z napravo moteno/prekinjeno zaradi višje sile, sta Stranka in družba Prangl prosti odgovornosti iz naslova 
pogodbe za čas, ko se delo vsled višje sile ne more opravljati. V primeru, ko zaradi višje sile delo z napravo dlje časa 
ni  mogoče, imata Stranka in družba Prangl pravico odstopiti od pogodbe. Nobena od strank nima v tem primeru do 
 druge nobenega odškodninskega zahtevka. Višja sila pomeni predvsem, a ne omejeno: vojno, ukrep oblastnih organov, 
 sabotažo, stavko, naravne nesreče, geološke spremembe itd.. 

2. Vsaka stranka mora drugo nemudoma obvestiti o nastopu višje sile, pri čemer mora drugi posredovati vse podrobnosti. 
Stranki se morata prav tako medsebojno posvetovati o ustreznih nadaljnjih ukrepih.
 

VII. Plačilni pogoji

1. Stranka je dolžna plačati račun družbe Prangl takoj, ko ga prejme, razen v kolikor je izrecno pisno dogovorjeno drugače. 
2. Stranka ne more pobotati njenih terjatev zoper družbo Prangl z morebitnimi terjatvami družbe Prangl zoper Stranko, razen 

v kolikor se družba Prangl s tem izrecno strinja in/ali v kolikor je terjatev Stranke zoper družbo Prangl ugotovljena s prav-
nomočno sodno odločbo. 

3. Denarna sredstva morajo biti na dan izteka roka za plačilo že nakazana na transakcijski račun družbe Prangl. 
4. V primeru zamude s plačilom je družba Prangl upravičena od Stranke zahtevati plačilo v pavšalnem znesku 40,00 EUR 

(strošek opomina). Prav tako je upravičena zahtevati plačilo zamudnih obresti po obrestni meri 9,2 % + obrestna mera 
vsakokratnih zakonskih zamudnih obresti. 

5. V primeru, ko družba Prangl Stranki pošlje opomin za plačilo, in Stranka kljub opominu ne poravnava obveznosti po opomi-
nu, je družba Prangl upravičena nemudoma brez dodatnega predhodnega opozorila odstraniti naprave z mesta opravljanja 
storitev. Prav tako se v tem primeru skrajša plačilni rok za ostale morebiti še nezapadle terjatve tako, da zapadejo z dnem, ko 
izteče naknadni rok za plačilo zapadlih obveznosti po opominu, in jih je družba Prangl upravičena nemudoma sodno izterjati. 

6. V kolikor pride v obdobju od ponudbe oziroma sklenitve dogovora, pa vse do zaključka obdobja najema, kadarkoli do 
sprememb plačilne sposobnosti najemnika in/ali postanejo družbi Prangl znane okoliščine, ki vzbujajo utemeljen dvom v 
izpolnitev obveznosti s strani najemnika (npr. poslabšanje bonitetne ocene najemnika, blokada na TRR najemnika, nastop 
insolventnosti pri najemniku, itd..), ima družba Prangl pravico od Stranke zahtevati takojšnje plačilo že opravljenih storitev 
in 100 % predplačilo za bodoče že naročene storitve in/ali odstopiti od pogodbe.

7. V kolikor se zoper Stranko prične voditi postopek zaradi insolventnosti, predhodno dogovorjen rok plačila za še nezapadle 
terjatve ni več veljaven in štejejo vse še nezapadle obveznosti Stranke za zapadle z dnem pričetka postopka zaradi insol-
ventnosti. V kolikor je nad Stranko predlagan in/ali začet postopek zaradi insolventnosti, družba Prangl opravi za Stranko 
storitev le pod pogojem, da Stranka storitev v celoti plača vnaprej. »

8. V primeru neplačila bo družba Prangl (sama ali preko družb za izterjavo ter sodišča) pričela z izterjavo dolgovanega zneska, 
pri čemer vsi stroški takšne izterjave bremenijo izključno Stranko. 

9. Storitve zaračuna družba, ki je navedena na ponudbi. Kasnejša izdaja računa ne vpliva na rok za plačilo in na tek roka za 
plačilo. Morebitni stroški kasnejšega zaračunavanja se zaračunajo Stranki.
 

VIII. Materialno pravo, sodna pristojnost in druge določbe 

1. Za presojo pravnega razmerja, za katerega veljajo Splošni pogoji, se vedno uporablja nacionalno pravo Republike Slovenije, 
ob izključitvi kolizijski pravil. Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 

2. Če je oziroma postane katera od določb splošnih pogojev iz kakršnega koli razloga neveljavna, ostanejo druge določbe 
Splošnih pogojev v veljavi in nespremenjene. Vsaka neveljavna določba iz prejšnjega stavka se nadomesti z določbo, ki bo 
veljavna in se jo da izvršiti, pri čemer mora biti učinek takšne določbe najbližji namenu in duhu neveljavne določbe. 


