
Splošni pogoji
za storitev z dvižnimi ploščadmi, viličarji in 

drugimi samohodnimi napravami brez upravljalcev 

(Stanje: april, 2019)

I. Splošno

1. Prangl oddaja v najem opremo brez upravljalcev v skladu temi Splošnimi pogoji družbe Prangl d.o.o. (v nadaljevanju: “Splo-
šni 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 zastop-
niki ali zaposleni pri Stranki. Tekom medsebojnega poslovanja lahko zastopniki 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, navedena v ponudbi in/ali dogovorjena cena za napravo. V cenah na 
 ponudbi ni zajet DDV. Za storitve za družbe se uporabljajo lokalna pravila. Kadar so izpolnjeni pogoji, se uporablja sistem 
ti. obrnjene davčne obveznosti. 

2. Cena na ponudbi predstavlja le plačilo za napravo, ne pa tudi stroškov osebja družbe Prangl in stroškov goriva ali plačila 
katerih koli drugih storitev in/ali stroškov. 

3. Cena za napravo na ponudbi vključuje plačilo za delovanje naprave do največ 9 ur dnevno in največ 5 dni v tednu (od 
 ponedeljka do petka). Glede vsakršne uporabe naprave izven navedenega obsega se mora Stranka predhodno posveto-
vati z družbo Prangl in pridobiti njeno pisno soglasje. Delovanje izven navedenega obsega se Stranki dodatno zaračuna, 
ne glede na morebitno predhodno posvetovanje in obvestilo, in sicer na podlagi podatkov GPS naprave. Enako velja za 
uporabo naprave v času praznikov in vikendov. 

4. V kolikor napravo dostavi na mesto opravljanja storitev družba Prangl, se kot pričetek obdobja uporabe šteje čas, ko je 
naprava dostavljena. Če družba Prangl dostavi napravo predčasno, se kot pričetek obdobja šteje datum, kot je dogovorjen. 
Konec obdobja uporabe šteje čas, ko se naprava več ne uporablja. Navedeno ne vpliva na minimalno obdobje najema, 
 definirano v ponudbi. Kadar se storitve zaračunajo po dnevni postavki, družba Prangl zaračuna storitev za vsak začeti 
delovni dan. Dan dobave in vrnitve naprave štejeta kot polna dneva, tudi če naprava zapusti poslovni ali drugi naslov druž-
be Prangl kasneje v dnevu oziroma prispe na kraj opravljanja storitve kasneje v dnevu. Dostava in odvoz naprave s strani 
družbe Prangl se na računu prikažeta kot ločeni postavki. Družba Prangl mora biti o dnevu zaključka obveščena vsaj dva 
dni pred tem datumom, da lahko napravo prevzame. 

5. Dnevi prekinitev in/ali izpadov se zaračunajo Stranki. 
6. Cena za prevoz za dostavo in prevzem ne vključuje postavitve naprave. 
7. V kolikor Stranka sama prevzame napravo, se zaračunljivo obdobje prične od trenutka prevzema pri družbi Prangl in se 

konča s trenutkom vrnitve naprave družbi Prangl. Dan dobave in vrnitve naprave štejeta kot polna dneva, tudi če se naprava 
prevzema/vrača kasneje v dnevu.

8. 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. 

9. Kadar se dogovori zaračunavanje po fazah, tj. kadar je cena postavke odvisna od dolžine uporabe, pride popust v poštev 
le, v kolikor Stranka napravo dejansko uporabi za dogovorjeno (ali daljše) obdobje. Povedano drugače, popust ne pride 
poštev, v kolikor se obdobje uporabe skrajša. Delno zaračunavanje se izvaja po posameznih fazah glede na trajanje. Povra-
čilo popusta se izvede šele z dokončnim obračunom za celotno obdobje. 

10. Minimalni znesek, ki se zaračuna za najem naprave, je 300,00 EUR. 

III. Pogoji uporabe za samovozne naprave brez upravljalnega osebja

1. V kolikor napravo prevzame Stranka, mora zagotoviti ustrezno (predvsem glede nosilnosti in velikosti) prevozno sredstvo za 
transport naprave, v skladu s tehničnimi podatki. Stranka mora zagotoviti ustrezne ukrepe za zaščitno in varovanje tovora, 
pri čemer mora uporabljati primerna, brezhibna in pregledana sredstva za privezovanje. 

2. Kadar napravo dostavlja in prevzema družba Prangl, jo pripelje oziroma prevzame na točki, do katere lahko prevozno 
sredstvo za transport naprave dostopa. 

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 zagotoviti, 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. 
jaških, cevovodih, plinovodih – itd.) itd.. Družba Prangl ni odgovorna za morebitno škodo na površinah, ki je posledica 
vožnje in postavitve naprave. 

4. Ob predaji naprave se izpolni poročilo, v katerem se navede stanje naprave v času predaje. Enako se naredi ob prevzemu 
naprave. 

5. Ob predaji naprave družba Prangl, kadar je to potrebno, pouči enega ali več zaposlenih pri Stranki, kako se z napravo 
pravilno ravna in upravlja. Napravo lahko upravljajo le tisti zaposleni, ki so prejeli navodila družbe Prangl, kar mora Stranka 
družbi Prangl pisno potrditi. Z vsako napravo preda družba Prangl tudi celotna pisna navodila za upravljanje in ravnanje z 
napravo. 

6. 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.

7. 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 naprave izkaže za neprimerno za 
izvedbo, zaradi napačnih podatkov s strani Stranke, krije vse nastale stroške (vključno z morebitnimi dodatnimi stroški) 
izključno Stranka. 

8. Stranka mora pred vsakokratno uporabo pregledati napravo v smislu morebitnih znakov poškodbe ali onesnaževanja/
umazanja in o morebitnem nastopu tovrstnih okoliščin nemudoma obvestiti družbo Prangl. 



9. Stranka mora redno pregledovati dizelsko gorivo, raven hidravličnega in motornega olja ter raven tekočine v akumulatorju. 
V kolikor je potrebno, mora Stranka na lastne stroške navedene tekočine dotočiti. 

10. O nastopu morebitnih nepravilnosti na napravi mora biti družba Prangl nemudoma obveščena, pri čemer ji mora 
Stranka sporočiti številko in tip naprave ter naravo poškodbe/nepravilnosti. Vse nadaljnje aktivnosti z napravo se 
morajo nemudoma ustaviti, razen v kolikor je z družbo Prangl dogovorjeno drugače, upoštevaje naravo nepravilnosti 
v času obvestitve. Stranka je odgovorna za škodo in stroške, ki so posledica napake pri upravljanju in ravnanju ter 
uporabi naprave. 

11. Če je potrebno za napravo plačati cestnino, mora Stranka zagotoviti, da je GO škatla ustrezno nameščena in morajo o 
morebitnih okvarah le-te nemudoma obvestiti najbližjo GO prodajno točko in družbo Prangl. V kolikor nastanejo zaradi 
opustitve obvestitve dodatni stroški, jih je – skupaj z administrativnimi stroški – dolžna plačati Stranka. 

12. Kadar se naprave uporabljajo na javnih prometnih površinah, je Stranka dolžna pridobiti vsa potrebna dovoljenja in uvesti 
ter zagotoviti skladnost z vsemi cestnimi varnostnimi ukrepi. Naprave se lahko uporabljajo le na uradnih pooblaščenih par-
kiriščih in se ne smejo nikoli raztezati preko meja teh površin ali ovirati prometa. 

13. Kadar mora družba Prangl pridobiti posebna dovoljenja za uporabe naprave na javnih prometnih površinah, ki 
se  zaračunajo 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 naprave. 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 nave-
denim osebje družbe Prangl, ki se nahaja na mestu opravljanja storitev, ni odgovorno za zagotavljanje in izvajanje 
prometnih varnostnih ukrepov. Stranko prav tako bremenijo stroški (neposredni in posredni, kot npr. skladiščenje 
vozila) in tveganja odstranitve morebitnih vozil tretjih oseb, ki so parkirana na označenih mestih, kljub oznakam za 
prepoved parkiranja. 

14. Zaposleni pri Stranki, ki upravljajo z napravo, morajo biti stari najmanj 18 let, morajo razumeti slovensko, morajo imeti 
ustrezen izpit za upravljanje s strojem in/ali izpit za viličarja in med upravljanjem/uporabo naprave ne smejo biti pod vplivom 
drog, zdravil ali alkohola.

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

16. 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. 

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

bljena oseba za nudenje prve pomoči. 
19. 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, zaščitni čevlji, zaščitne pasov itd.).
20. Izven delovišč se lahko transport samohodnih naprav opravlja samo s strani družbe Prangl ali predstavnikov, ki jih za to 

posebej pooblasti.
21. Napravo je potrebno uporabljati in prevažati previdno, kolikor je le mogoče. Stranka je dolžna zagotoviti kolikor je mogoče 

nizko obrabo naprave (tj. preprečiti neobičajno/prekomerno obrabo).
22. Stranka mora napravo previdno zaščititi pred padajočimi predmeti. Prav tako mora zagotoviti, da je med posebej grobim 

delom naprava ustrezno zaščitena in pokrita. Navedeno velja predvsem za barvanje, varjenje, acetilno rezanje, ometanje, 
čiščenje in delo s cementnimi ali podobnimi materiali, kot tudi za delo s kislinami ali drugimi jedkimi snovmi. Brizganje in 
peskanje sta posebej prepovedana. 

23. 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 onesnaženje/umazanje, do katerega bi 
lahko prišlo z obrabo, oljem itd.. 

24. 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. Vlečenje 
kablov/napeljav z napravo je strogo prepovedano. 

25. V primeru škode, povzročene z napravo družbe Prangl ali napravi družbe Prangl, mora Stranka o tem nemudoma obvestiti 
družbo Prangl. 

26. V primeru prometne nesreče s tovornimi dvižnimi ploščadmi mora biti vedno obveščena in klicana policija. 
27. Predaja naprave tretji osebi (proti plačilu ali brez plačila) brez predhodnega pisnega soglasja družbe Prangl je prepovedana. 
28. Napravo je potrebno zaščititi pred krajo in nepooblaščeno uporabo, npr. z zaklepanjem, odstranitvijo nadzorne plošče in 

odstranitvijo ključa iz omrežnega stikala itd.. 
29. Stranka je družbi Prangl dolžna plačati morebitno uporabo s strani tretje osebe (četudi pride do nje brez vednosti družbe 

Prangl in potem, ko se naprava pri Stranki ne uporablja več). 
30. Po uporabi mora Stranka napravo povrniti v običajno stanje, jo očistiti in pripraviti za nadaljnjo uporabo (s polnim rezervo-

arjem za gorivo oz. s polnim akumulatorjem, v kolikor naprava deluje na akumulator) ter jo pripraviti za prevzem na mestu 
uporabe in/ali vrniti družbi Prangl. 

31. V primerih, ko napravo prevzame družba Prangl, mora Stranka do prevzema s strani družbe Prangl (tudi, v kolikor pride 
do prevzema nekaj dni kasneje po tem, ko je stranka napravo prenehala uporabljati) napravo ustrezno shraniti in jo zaščititi 
pred škodo in krajo (vključno pred tretjimi osebami). 



IV. Varovanje podatkov – GPS sledilne naprave

1. 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 delovanju 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 napravami in pregled ter vzdrževanje opravljanja nalog. 

2. Stranka mora zagotoviti, da se GPS enota med delovanjem ne poškoduje oziroma se vanjo ne posega s strani kogarkoli, 
ter da se je ne onesposobi. Vsako poškodbo GPS enote je potrebno nemudoma javiti družbi Prangl. V kolikor je naprava 
onesposobljena več kot 2 dni in Stranka družbe Prangl v tem času o tem ne obvesti, šteje, da Stranka takšno motnjo  tolerira 
na stroške družbe Prangl (izpad zaračunljivega časa). V tem primeru je dolžna Stranka družbi Prangl, poleg dogovorjenega 
plačila, plačati še pogodbeno kazen v višini 20 % celotnega plačila za pokritje obdobja nedelovanja GPS naprave. 

V. Odgovornost za škodo

1. Naprava je v oskrbi Stranke od trenutka, ko ji je predana. V tem času je Stranka odgovorna za vso škodo, do katere pride 
z uporabo naprave in/ali škodo na napravi. S predajo naprave družbi Prangl pride do prenosa navedenega tveganja nazaj 
na družbo Prangl. Vračilo naprave izven delovnega časa družbe Prangl se izvede na stroške in odgovornost Stranke. 

2. Stranka je odgovorna za krajo, izgubo in poškodbo (vključno z rezervnimi deli) naprave, kot tudi za posledični izpad naprave. V 
primeru kraje se zahteva intervencija policije. Kopija policijskega poročila mora biti brez odlašanja posredovana družbi Prangl. 

3. V kolikor je naprava poškodovana, se stroški popravila zaračunajo Stranki. Cenilec bo angažiran, v kolikor škoda presega 
5.000 EUR. Stroški cenitve se zaračunajo Stranki. Če je naprava onesnažena/umazana, je Stranka odgovorna za stroške 
čiščenja in/ali barvanja. V primeru dvoma se račun za odpravo poškodbe pregleda in oceni s strani certificiranega tehnika/
strokovnjaka. 

4. V kolikor je Stranka odgovorna za to, da naprava na koncu obratovanja ni več uporabna zaradi poškodbe ali kraje, je dolžna 
Stranka, poleg dogovorjenega plačila, plačati tudi 60 % celotnega plačila kot pavšalno odškodnino za nadomestilo izgube 
zaradi nedelovanja naprave. 

5. V primeru, da je škoda posledica neprimernega ali nepooblaščenega upravljanja, se stroški popravila zaračunajo Stranki. 
Družba Prangl lahko kadarkoli ustavi obratovanje naprave ali jo odstrani z mesta uporabe, ne glede na dogovorjeno obdob-
je uporabe, v kolikor se naprava uporablja v nasprotju z navodili in pravili.

6. V primeru nastanka škode tretji osebi v času delovanja naprave, je dolžna Stranka neposredno tretji osebi povrniti stroške 
oziroma škodo. Slednje velja tudi za vse manjše škodne dogodke, četudi je naprava krita v okviru zavarovanja tretje osebe. 

7. Družba Prangl ni odgovorna za nedelovanje naprave v času najema. Ne glede na to bo družba Prangl storila vse, kar je v 
njeni moči, da se težava čim prej odpravi. 

8. V primeru nepravilne namestitve opreme, v kolikor to ni krivda družbe Prangl, Stranka ni upravičena do znižanja plačila 
ali zahtevka za odškodnino. Enako velja, v kolikor naprava, katere delovanje je bilo preverjeno, odpove med namestitvijo. 

9. Izključena je vsakršna odgovornost družbe Prangl za škodo, ki je posledica neizpolnitve rokov, ne izdaje dovoljenja za pre-
voz, okvare vozil in opreme ali katerihkoli strojev. 

10. V kolikor pride do poškodbe naprave s strani tretje osebe, preden se naprava vrne družbi Prangl, je Stranka dolžna povrniti 
nastalo škodo (čeprav Stranka ali njeni zaposleni v času škodnega dogodka niso bili prisotni). Družba Prangl bo po prejemu 
plačila odškodnine prenesla na Stranko morebitne pravice, v kolikor bo to potrebno, da se razrešijo vsi spori med Stranko 
in tretjo osebo. 

11. Družba Prangl Stranki priporoča, da se za čas uporabe naprave razširi zavarovanje na krajo in uničenje/poškodbo naprave. 
Slednje običajno zajema: požar, strelo, eksplozijo, nevihto, led, potres, poplavo, krajo, vlom ali rop. 

VI. Odstop ali predčasna prekinitev pogodbe

1. V kolikor Stranka odstopi od pogodbe pred pričetkom opravljanja del na način, da odstopi od pogodbe zgolj deloma in ne v 
celoti, je dolžna družbi Prangl plačati znesek v višini 10 % vrednosti naročila in pavšalni znesek za pokritje stroškov dostave 
in odvoz naprave. Družba Prangl si pridržuje pravico, da napram stranki poda zahtevek tudi izven navedenega obsega.

2. Kadar je naprava že na kraju uporabe ali na poti do kraja uporabe, je dolžna Stranka družbi Prangl plačati minimalen obseg sto-
ritev (kot definirano v odstavku 10, točka II Splošnih pogojev) in pavšalni znesek za pokritje stroškov dostave in odvoz naprave. 

3. V primerih, ko se ne zagotovijo potrebna in zahtevana dovoljenja, imata Stranka in družba Prangl pravico odstopiti od 
 pogodbe. Stranka je dolžna v tem primeru družbi Prangl povrniti vse stroške opravljenih storitev in druge stroške, ki so 
nastali do trenutka odstopa od pogodbe. 

4. Družba Prangl je upravičena do odstopa od pogodbe in/ali predčasne prekinitve pogodbe, kadar Stranka ne izpolni svojih 
obveznosti, čeprav ji je družba Prangl za to podala dodaten, naknaden rok. Enako velja, kadar nastopijo okoliščine, posle-
dica katerih so lahko hude težave ali škoda na premoženju in/ali poškodbe oseb, kadar Stranka takšnih okoliščin ne odpravi 
v razumnem času. Družba Prangl v navedenih primerih ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo. 

VII. Višja sila

1. Kadar je delo z napravo moteno/prekinjeno zaradi višje sile, sta Stranka in družba Prangl prosti odgovornosti iz naslova 
pogodba 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 pravivo odstopiti od pogodbe. Nobena od strank nima v tem primeru do druge   
nobenega odškodninskega zahtevka. Višja sila pomeni predvsem, a ne omejeno: vojna, ukrep oblastnih organov,  sabotaža, 
stavke, naravne nesreče, geološke spremembe itd.. 



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

VIII. Plačilni pogoji

1. Stranka je dolžna plačati račun družbi 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 Stranke kljub opominu ne poravnava obveznosti po 
 opominu, 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 zapa-
dejo z dnem, ko izteče 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 stečaja. 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.
 

IX. 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 kolizijskih 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.


