
Splošni pogoji poslovanja 
in dela za delo z mobilnimi dvigali 

(Stanje: april, 2021)

I. Splošno

1. Družba Prangl izvaja dvižne storitve v skladu s 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 stran-
kama se ne uporabljajo nasprotni nakupni pogoji Stranke, tudi kadar so družbi Prangl d.o.o. predstavljeni pred pričetkom 
poslovnega razmerja med strankama.

2. Aktualno različico Splošnih pogojev poslovanja družbe Prangl najdete na spletnem naslovu www.prangl.si
3. Splošni pogoji poslovanja družbe Prangl veljajo tudi za prihodnje posle – četudi ob njihovi sklenitvi niso posebej omenjeni.
4. S strani Stranke napoteni zastopniki ali sodelavci so v vsakem primeru upravičeni pravno zavezujoče privoliti tudi v te 

 pogoje poslovanja in tekom izvajanja posla podajati pravno zavezujoče izjave za Stranko.
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. Družba Prangl si prizadeva za izvedbo dogovorjenih storitev v dogovorjenih rokih. Če izvedbeni roki niso dogovorjeni kot 
fiksni roki, so roki načeloma nezavezujoči, tako da je uveljavljanje odškodnine zaradi poznejše izvedbe storitev izključeno.



8. Družba Prangl nudi dve vrsti običajnih storitev z dvigali:

Vrsta storitve 1 – Najem dvigal

Najem dvigal pomeni, da družba Prangl prepusti dvigalo skupaj z upravljalnim osebjem Stranki v uporabo za namen izvedbe  
del, v skladu z navodili in dogovorom s Stranko.

Vrsta storitve 2 – Naročilo dvižnih del

Dvižna dela so premikanje blaga, zlasti dviganje, premikanje in sprememba lokacije tovora in/ali osebja za namene dela s 
pomočjo dvigala. Dvižno delo pomeni prevzem enega ali več dogovorjenih dvižnih manevrov v skladu z navodili in razpo-
redom s strani družbe Prangl in glede na cilje Stranke. Sem spada zlasti ločeno premeščanje/pretovarjanje težkih tovorov 
s pomočjo dvigala.

II. Cena

1. Osnova za obračun je vsakokratna ponujena oz. dogovorjena neto cena za napravo. Cene so navedene brez morebitnih 
gotovinskih izdatkov in brez aktualno veljavnega davka na dodano vrednost. Glede storitev za podjetja velja načelo, da se 
davek zaračuna glede na lokacijo prejemnika storitev. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, se uporabi mehanizem 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. Obračun se izvede na osnovi potrdil o delovnem času, ki jih upravljalno osebje družbe Prangl izdela dnevno in jih mora 
na kraju dela potrditi Stranka ali njen zastopnik. V primeru dogovora o dnevni postavki se obračuna vsak začeti dan. Dan 
 dostave in dan vrnitve naprave štejeta kot dneva polne uporabe – tudi, če je naprava dostavljena ali vrnjena šele tekom 
dneva. V primeru dogovora o urni postavki se obračuna vsaka začeta polovična (½) ura. Dostava in odvoz naprave s strani 
družbe Prangl sta v obračunu izkazana in obračunana ločeno. Čas dostave in odvoza naprav ni vštet v minimalni čas upo-
rabe naprave, ki je naveden v ponudbi oz. v potrdilu naročila.

4. Dnevi prekinitev in/ali izpadov se zaračunajo Stranki. 
5. 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. 

6. V primeru dogovora o pavšalnih cenah je družba Prangl upravičena poleg dejansko nastalih gotovinskih izdatkov zaračunati 
tudi družbi Prangl nastale dodatne stroške, če ti nastanejo iz v nadaljevanju navedenih razlogov, za katere ni odgovorna 
družba Prangl:

• časovni zamiki pri izvajanju storitev, ki izhajajo iz sfere Stranke,
• sprememba kraja izpolnitve ali mesta postavitve ali časa in trajanja razvoja naročila,
• spremembe obsega storitev, posebej dodatna naročila,
• odstopanje dejanske teže oz. dimenzij blaga za premik od prvotnih specifikacij.

III. Pogoji uporabe za vrsto storitve 1 – Najem dvigal

1. V primeru dvoma, tj. če niso izrecno dogovorjena dvižna dela, se družba Prangl zavezuje samo k nudenju dvigala za 
najem. Pri najemu dvigala je glavna storitev družbe Prangl prepustitev dvigala z upravljalnim osebjem v uporabo Stranki  
za namen izvedbe del glede na navodila in dogovor s Stranko. Družba Prangl je torej dolžna prepustiti v uporabo 
ustrezno dvigalo, preizkušeno in pripravljeno za uporabo skladno z relevantnimi predpisi in veljavnimi tehničnimi pravili. 
Prevzemnik naročila ni dolžan poskrbeti niti za privez oz. zavarovanje tovora niti za ustrezna sredstva za privezovanje, 
kot so npr. verige, jeklenice, dvižni trakovi, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Družba Prangl jamči za osebje, 
ki ga zagotovi, samo v okviru veljavnih pravil glede odgovornosti za izbiro ljudi pri izpolnjevanju obveznosti ( jur.: culpa 
in eligendo). Družba Prangl je torej dolžna skupaj z dvigalom zagotoviti ustreznega upravljavca, ki je seznanjen z nači-
nom uporabe dvigala in je pooblaščen za upravljanje dvigala skladno z relevantnimi predpisi. Prepuščeno osebje lahko 
Stranka razporeja samo skladno z dogovorjenimi kvalifikacijami za dogovorjene aktivnosti na dogovorjenem mestu 
uporabe dvigala. Razen v primeru očitnih nepravilnosti ali nepopolnosti, družba Prangl ni zavezana k preverjanju ali 
dopolnjevanju podatkov, ki jih je dolžna zagotoviti Stranka, posebej glede teže, dimenzij, količin in drugih pomembnih 
podatkov o blagu za premik.

2. Stranka mora družbo Prangl posebej opozoriti, če poleg dvigala in upravljalnega osebja potrebuje dodatna delovna 
sredstva. Če družba Prangl prepusti v uporabo dvigalo, opremljeno skladno s Strankinimi navedbami in se naknadno izkaže  
potreba po dodatni opremi oz. če je treba dvigalo naknadno ponovno opremiti, je Stranka odgovorna za iz tega razloga 
nastale dodatne stroške.

3. Stranka mora poskrbeti za to, da lahko s strani družbe Prangl prepuščeno osebje izpolni delovni čas, določen z zakonom. 
Če urniki dela ali druga Strankina navodila kršijo delovnopravna pravila, mora Stranka družbi Prangl oz. prepuščenemu 
osebju nadomestiti vso iz tega nastalo škodo, kot so zlasti globe in stroški obrambe.



4. Odgovornost družbe Prangl za nepravočasno prepustitev v uporabo je izključena v primeru višje sile, stavke, cestne zapore 
in drugih neizogibnih dogodkov, razen če bi družba Prangl s skrbnim ravnanjem lahko preprečila posledice takih dogodkov.

5. Če pravni red to dopušča, je odgovornost družbe Prangl v primeru ravnanja z majhno malomarnostjo, omejena z vsakokra-
tno zavarovalno vsoto. V nobenem primeru družba Prangl ne odgovarja za pogodbene kazni ali podobne obveznosti, ki so 
bile obljubljene tretjim osebam za primer neizpolnitve.

IV. Pogoji uporabe za vrsto storitve 2 – Dvižna dela

1. Če se družba Prangl izrecno zaveže k izvedbi dvižnih del, bo družba Prangl na lastno odgovornost izvedla dela glede na 
cilje Stranke.

2. Ob naročilu mora Stranka jasno opredeliti naročeno storitev in pravočasno ter pravilno navesti posebej težo, dimenzije in 
posebne lastnosti blaga za dvig (npr. težišče, vrsta materiala), privezna mesta, potrebno višino kavlja in način razkladanja. 
Stranka mora v okviru svoje dolžnosti sodelovanja razkriti in posredovati svoje specifično znanje in podatke, ki niso splošno 
znani (poleg dokumentacije in zapisov) v pisni obliki. Navedbe in pojasnila s strani tretjih oseb, ki jih Stranka uporablja za 
namen izpolnitve njemu naloženih obveznosti, veljajo kot navedbe in pojasnila s strani Stranke.

3. Načeloma družba Prangl ni dolžna izvesti ogleda kraja uporabe naprav pred začetkom del. V primeru nejasnosti mora 
Stranka družbi Prangl omogočiti ogled kraja uporabe naprav za namene ugotavljanja danih okoliščin (ustreznost dovoznih 
poti, lastnosti mesta postavitve itd.).

4. Če družba Prangl pred pričetkom del ni opravila ogleda kraja uporabe, družba Prangl prepušča dvigalo in osebje v uporabo 
izključno na podlagi navedb Stranke (delovna višina, iztegnjenost teleskopske roke dvigala, itd.). Če dvigalo zaradi nepravilnih 
navedb s strani Stranke ni primerno za uporabo, posledice bremenijo Stranko, ki nosi tudi zaradi tega nastale dodatne stroške.

5. Stranka je v okviru dolžnosti sodelovanja odgovoren za zagotavljanje, da talni, prostorski in drugi pogoji na kraju uporabe, 
vključno z dostopnimi potmi – razen javnih cest, ulic, poti in trgov – omogočajo ustrezno in varno izvedbo naročila. Stranka 
mora vsakič opozoriti na posebna tveganja in jih odpraviti sama ali jih dati odpraviti, če tveganja izhajajo iz sfere Stranke. Stranka  
je dolžna podati zlasti tiste navedbe, ki so potrebne za ustrezno oceno posebnih zahtev s strani družbe Prangl. Če Stranki 
niso znane posebne zahteve glede tal v zvezi z obratovanjem dvigala, mora Stranka to sporočiti družbi Prangl. Stranka mora 
pridobiti soglasja lastnikov, potrebna za vožnjo po zasebnih oz. nejavnih zemljiščih/parcelah, cestah, poteh ter družbo Prangl 
obraniti pred zahtevki tretjih oseb v zvezi z nepooblaščeno uporabo tujega zemljišča/parcele (npr. motenje posesti).

6. Prangl in vsakokratni upravljavec dvigala morata biti pred začetkom del obveščena o morebitnih nevarnih območjih na kraju 
uporabe naprave/dela (npr. električne napeljave, nevarnost padajočega kamenja, podzemni jaški, oskrbovalni vodi, votli 
prostori ipd., ki lahko ogrozijo stabilnost in varnost delovanja dvigala na kraju uporabe in dovoz do njega ter nadzemne 
električne napeljave v bližini kraja uporabe). Če zaradi vremenskih razmer dovoz do kraja uporabe oziroma mesta postavitve 
dvigala ni možen ali varen, je družba Prangl upravičena Stranki zaračunati dodatne stroške za vleko itd.

7. Morebitne posebne lastnosti blaga (npr. občutljivo / kontaminirano / nevarno blago / blago namenjeno za odpad) in  morebitne 
posebne napotke za ravnanje s takim blagom morajo biti sporočene družbi Prangl ob sklenitvi pogodbe ter vsakokratnemu 
upravljavcu dvigala pred začetkom del. Če gre za nevarno blago, mora Stranka poskrbeti za upoštevanje in izpolnjevanje vseh 
zadevnih predpisov (embalaža, deklaracija, itd.). Če Stranka krši te obveznosti, nosi vso škodo, ki je nastala v zvezi z nepravilnim 
ravnanjem.

8. Stranka mora v okviru dolžnosti sodelovanja na kraju uporabe naprave/dela poskrbeti, da ima Pranglov upravljavec dvigala na 
voljo dovolj pomočnikov, ki so seznanjeni z izvedbenimi deli, ki morajo biti opravljena, in predpisi za preprečevanje nezgod. V 
vsakem primeru mora biti na kraju uporabe naprave/dela prisotna ustrezno usposobljena oseba za nudenje prve pomoči. Privez 
oz. zavarovanje blaga/tovora izvede Stranka. Če ne obstaja drugačen dogovor, Stranka zagotovi tudi opremo za privezovanje. 

9. Če Stranka za izvedbena dela ni izrecno naročil pri družbi Prangl tudi signalista, ki bi na delovišču poskrbel za izvedbo 
dvižnega dela, mora Stranka sama poskrbeti, da je na kraju dela upravljavcu dvigala družbe Prangl na voljo ustrezno uspo-
sobljen signalist. To velja posebej v primeru, če tovor med postopkom dviganja za upravljavca dvigala ni ves čas viden.

10. Na osnovi pravilnika SCC in z njim povezanih varnostnih standardov je Pranglov upravljavec dvigala dolžan pred začetkom 
dela preveriti varnost naprave in neposrednega delovnega okolja naprave ter dokumentirati stanje in med delom uporab-
ljati delovno obleko ter osebno zaščitno opremo (tj. zaščitne čevlje, čelado itd.). Ta čas velja kot čas uporabe (naprave in 
osebja), ki ga plača Stranka.

11. Za delo z napravami na javnih prometnih površinah mora Stranka pridobiti vsa potrebna dovoljenja in izvesti ter upoštevati vse 
ustrezne ukrepe za varnost v prometu. Naprave je dovoljeno uporabljati samo znotraj uradno odobrenih odstavnih površin (oz. 
mest postavitve). V nobenem primeru ne sme naprava presegati stranskih omejitev odobrenih površin in/ali ovirati tekočega 
prometa. Kopija takšnega uradnega dovoljenja mora biti vnaprej posredovana družbi Prangl. Če dovoljenje ne zajema vseh 
predvidenih del, je zadevni Pranglov sodelavec na lokaciji opravljanja dela upravičen prekiniti uporabo naprave. V primeru 
upravičene prekinitve uporabe naprave s strani družbe Prangl je družba Prangl upravičena zaračunati celoten znesek za stori-
tev. V primeru upravičene prekinitve uporabe naprave s strani družbe Prangl Stranka ni upravičena do odškodnine.

12. Če družba Prangl za Stranko pridobiva posebna dovoljenja za uporabo javnih prometnih površin, ki jih Stranki zaračuna kot 
ločeno postavko, družba Prangl ne prevzema nobene odgovornosti za pravočasni prejem takih uradnih dovoljenj. Družba 
Prangl bo Stranki posredovala kopijo pridobljenega dovoljenja. V takih primerih, tj. če je tako pooblaščena, družba Prangl 
izvaja tudi varnostne ukrepe na kraju uporabe naprave/dela, kot je npr. izvedba zapor. Kljub temu mora Stranki kot dejanski 
izvajalec del na kraju uporabe naprave v celotnem času izvedbe del/uporabe naprave zagotoviti izvajanje in upoštevanje 
vseh uradno predpisanih in drugih potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti v prometu. Pranglovo upravljalno osebje 
na kraju dela/uporabe naprave v nobenem primeru ne odgovarja za izvedbo zgoraj navedenih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti v prometu. Stranka je v vsakem primeru nosilec tveganja in stroškov ter povezanih dodatnih stroškov (npr. hramba 
vozil itd.), če so, kljub postavljeni prepovedi ustavljanja, na površini odstavljena vozila tretjih oseb, ki jih je treba nato pre-
staviti ali odvleči.



13. Protiuteži, ki so potrebne za uporabo naprave, bo družba Prangl z ustreznimi transportnimi vozili dostavila in odpeljala s 
kraja uporabe naprave/dela. S tem nastali dodatni stroški se Stranki zaračunajo glede na nastale stroške. Enako velja za 
podložne plošče, dvižne košare za osebe in podobno.

14. Družba Prangl je upravičena do uporabe podizvajalcev za izvedbo naročila.
15. Če uporaba naprave – iz razlogov, ki niso na strani družbe Prangl – ni izvedena ali je izvedena šele pozneje, so morebitni 

časi mirovanja in/ali izpada dela v breme Stranke. Z vremenom pogojene prekinitve ne zmanjšajo pravice družbe Prangl 
do plačila. V primeru nevarnosti za opremo, tovor, osebje in/ali tretje osebe ima družba Prangl pravico takoj prekiniti 
uporabo.

16. Po podaji naročila Stranka ne sme osebju družbe Prangl brez predhodnega soglasja družbe Prangl dajati navodil, ki 
kakorkoli nasprotujejo pogodbenemu dogovoru ali so v nasprotju s predmetom pogodbe.

17. V primeru nastanka škode 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. 

18. Pri dvigu lahko družba Prangl na zahtevo in stroške Stranke sklene tudi transportno zavarovanje za premik blaga, ki 
nudi tudi zavarovanje za škodo na blagu za premik, ne glede na to, kdo jo je zakrivil. Za ta namen mora Stranka družbi 
Prangl ob naročilu dvižnih del navesti tudi konkretno vrednost blaga za premik. Transportno zavarovanje se nato sklene 
za navedeno vrednost blaga, ki predstavlja zavarovalno vsoto. Če se naknadno izkaže, da je bila vrednost zadevnega 
blaga višja, kot je navedla Stranka in zavarovalnica zaradi podzavarovanja izplačilo transportnega zavarovanja zmanjša, 
se v enakem obsegu zmanjša tudi odgovornost družbe Prangl.

19. 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. V kolikor za nastalo škodo tretjim osebam odgovarja Stranka, mora to škodo 
tretjim osebam povrniti Stranka. Stranka mora družbo Prangl in njene zaposlene obvarovati pred vsakršnimi zahtevki 
tretjih oseb, povezanimi s tako nastalo škodo. Za sklenitev zavarovanja, izterjavo odškodnine in druga prizadevanja pri 
obravnavi zavarovalnih primerov družbi Prangl pripada ustrezno nadomestilo stroškov.

20. Za premoženjsko škodo, ki ni neposredno povezana s škodo, nastalo na blagu za premik in za posledično škodo na 
prevzetem blagu, družba Prangl ne odgovarja v nobenem primeru. To še posebej velja za pogodbene kazni ali podobne 
obveznosti, ki so bile obljubljene tretjim osebam za primer neizpolnitve.

21. Izključena je vsakršna odgovornost družbe Prangl za škodo, ki je posledica neizpolnitve rokov ali ne izdaje dovoljenja za 
izredni prevoz.

22. Če za posamični škodni primer obstaja zavarovalno kritje, je vsaka osebna odgovornost sodelavcev družbe Prangl 
 izključena.

23. Kadar pride z uporabo naprave do škode, ki jo utrpi Stranka in/ali tretje osebe, se to izrecno navede na potrdilih o opra-
vljenih storitvah. Za primere iz prejšnjega stavka veljajo vse v tem poglavju navedene izjeme.

V. Prekinitev pogodbe oz. odstop od 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 pavšalni znesek v višini 60% vrednosti naročila in vse stroške, ki so v zvezi s 
predmetnim naročilom že nastali, če sledi odpoved za dvigala razredov

• 30 do 95 t najpozneje 1 delovni dan (24 ur) pred začetkom uporabe 
• 100 do 280 t najpozneje 3 delovne dni pred začetkom uporabe
• nad 300 t najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom uporabe
• Mobilna gradbena dvigala najpozneje 3 delovne dni pred začetkom uporabe

naprave. Pravice, ki bi presegale ta okvir, ostajajo pridržane. V vseh drugih primerih se ob odstopu od pogodbe ali od-
povedi oz. skrajšanju rokov s strani Stranke, Stranki zaračuna 75 % vsote naročila in vse dotlej nastale stroške v okviru 
naročila.

2. Takoj, ko dvigalo na poti na kraj uporabe zapusti zadevno podružnico družbe Prangl, se v primeru odpovedi naročila 
zaračuna pavšalni znesek zaradi odpovedi ter opredeljeni minimalni obračunski čas uporabe in dotlej nastali stroški 
naročila.

3. V primerih, ko je potrebno za izvedbo dela izdobaviti (tj. kupiti, izdelati itd.) posebne naprave, se stroški le-tega v primeru 
odstopa ali predčasne prekinitve pogodbe v celoti zaračunajo Stranki. 

4. V primerih, ko se za opravo storitev ne zagotovijo potrebna in zahtevana dovoljenja, imata obe pogodbeni stranki ob 
izključitvi pravice do odškodnine 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. 

5. Družba Prangl je ob izključitvi pravice do odškodnine 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 in 
v primeru nastopa okoliščin, za katere Prangl ne odgovarja. Enako velja, kadar nastopijo okoliščine, posledica katerih so 
lahko hude težave ali škoda na premoženju in/ali poškodbe oseb, kadar Stranka takšnih okoliščin ne odpravi v razum-
nem času. Družba Prangl v navedenih primerih ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo.
 



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, sabota-
žo, stavko in karantene, naravne nesreče, geološke spremembe in učinke, epidemije in pandemije, vključno z ukrepi oblasti 
za omejevanje epidemije ali pandemije.

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 in brez odbitkov, razen v kolikor je izrecno pisno 
 dogovorjeno drugače. 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 pravnomočno sodno odločbo ali je izrecno priznana s strani družbe Prangl. 

2. Denarna sredstva morajo biti na dan izteka roka za plačilo že nakazana na transakcijski račun družbe Prangl. 
3. 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. 

4. 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. V takem primeru Stranki ne pripadajo nobene običajne pravice do odškodnine s strani družbe Prangl.

5. V kolikor pride v obdobju od ponudbe oziroma sklenitve dogovora, pa vse do zaključka obdobja najema, kadarkoli do spre-
memb plačilne sposobnosti Stranke in/ali postanejo družbi Prangl znane okoliščine, ki vzbujajo utemeljen dvom v izpolnitev 
obveznosti s strani Stranke, ima družba Prangl pravico od Stranke zahtevati takojšnje plačilo že opravljenih storitev in/ali 
odstopiti od pogodbe.

6. V kolikor se zoper Stranko prične voditi postopek zaradi insolventnosti, predhodno dogovorjen rok plačila ni več veljaven. 
V kolikor je nad Stranko začet postopek zaradi insolventnosti, družba Prangl opravi za Stranko storitev le pod pogojem, da 
Stranka storitev v celoti plača vnaprej. 

7. 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. 

8. 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. Sodna pristojnost, druge določbe

1. Velja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih pravil. Za morebitne spore se določi stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
Vendar pa ima družba Prangl pravico vložiti tožbo proti Stranki v kraju njenega sedeža. Tudi za naročila v tujini v vsakem 
primeru velja slovensko pravo.

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. 

3. Pogoji, ki bi odstopali od teh splošnih pogojev, in spremembe splošnih pogojev so veljavni samo, če so 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 
privolitve in ustni dogovori s sodelavci, podizvajalci ali pomožnim osebjem družbe Prangl niso zavezujoča.


