Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana, Linhartova 13, Ljubljana

SPLOŠNI POGOJI
DPLAC - STIČIŠČE PODJETNIŠKIH
IDEJ Z DRUŽBENIM UČINKOM
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MALA IN VELIKA SOBA



Potencialni uporabnik male in velike sobe v DPlacu – Stičišču podjetniških idej z
družbenim učinkom (v nadaljevanju DPlac) pošlje povpraševanje (navedba termina
uporabe, števila ur in pogostost uporabe, števila potencialnih udeležencev, namena
uporabe) na info@dplac.si. Potencialnemu uporabniku pošljemo ponudbo z navedbo
razpoložljivosti želenih terminov. Ko uporabnik pisno potrdi uporabo, rezerviramo sobo.
Mesečna uporabnina je navedena na Ceniku (Priloga). Vse cene so v EUR in vključujejo
DDV.
Potencialni uporabnik lahko odpove (pisno na info@dplac.si) uporabo vsaj 48 ur pred
pričetkom uporabe. Odpoved rezervacije nima finančnih posledic za potencialnega
uporabnika.
V primeru uporabe sejne sobe ali dvorane v času izven uradnih ur, se uporabnik in
informator v DPlac-u dogovorita glede postopka odklepanja in zaklepanja prostora. V
primeru, da uporabnik prejme ključ, podpiše njegov prevzem in s tem prevzame
odgovornost za odklepanje in zaklepanje prostora kot tudi za lastnino DPlac-a. V primeru
izgube ključa krije stroške njegove izdelave.
Pred pričetkom uporabe male ali velike sobe odgovorna oseba uporabnika izpolni
osnovni del obrazca s podatki plačnika (mesečna evidenca Uporaba male in velike sobe,
DPlac, ki je v prilogi). Informator ob zaključku uporabe zabeleži termin uporabe in število
ur. Obrazec podpišeta informator in odgovorna oseba uporabnika.
V primeru večkratne uporabe, termine uporabe uporabnik vsakokrat po istem postopku
vpiše na obrazec.
V primeru enkratne uporabe uporabniku Cene Štupar-CILJ izstavi račun oziroma ERačun
najkasneje v 8 dneh po zaključku uporabe sejne sobe ali dvorane.
V primeru večkratne uporabe uporabniku izstavimo račun oziroma ERačun najkasneje
do 5. v mesecu za uporabo v preteklem mesecu. Rok plačila je 8 dni.
Plačnik se zaveže, da bo poravnal stroške v zakonitem roku. V primeru zakasnitve s
plačilom, si Cene Štupar-CILJ pridržuje pravico zaračunati zamudne obresti v skladu z
zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.
V primeru koriščenja storitve v daljšem obdobju (več mesecev) in zamude plačila za
pretekli mesec, ima Cene Štupar-CILJ pravico, da uporabniku takoj prekine uporabo
male ali velike sobe.
Uporabnik se zaveže, da bo upošteval hišni red v DPlacu in spoštoval pravice drugih, se
spoštljivo vedel do osebja v DPlacu in drugih uporabnikov, navedenih v hišnem redu.
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UPORABNIŠKI PAKET DPLAC

2.1 VPIS IN PLAČILA


Potencialni

uporabnik (posameznik ali ekipa, ki skupaj razvijajo podjetniško idejo)
Uporabniškega paketa DPlac, ki meni, da ima idejo z družbenim učinkom, na spletni
strani DPlac-a
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https://docs.google.com/forms/d/1yiSg7J43Y_D1t5LYKQHd1tHC16cb4GfKIyphwXgPIe
Y/viewform izpolni prijavo, ki jo pregleda komisija. Slednja oceni ali ima ideja družbeni
učinek, in če da, se nosilca ideje povabi k uradnemu vpisu.
V primeru, da bo skupno podjetniško idejo razvijala ekipa, le-ta določi vodjo, ki je tudi
»plačnik uporabnine«. Ostale osebe v ekipi skupaj s plačnikom postanejo »uporabniki«
DPlaca. Plačnik je tudi kontaktna oseba za komunikacijo z DPlacom in Cene Štupar-CILJ.
Plačnik se zaveže, da bo mesečno plačeval uporabnino, razmerja med plačnikom in
ostalimi uporabniki (člani ekipe) urejajo sami in niso predmet Pogodbe o uporabi
Uporabniškega paketa.
Posameznik ali ekipa postanejo uporabniki z dnem uradnega vpisa.
Uraden vpis pomeni, da morajo vsi uporabniki najprej izpolniti in podpisati Pogodbo o
uporabi uporabniškega paketa DPlac (poleg plačnika se morebitni ostali člani v ekipi
prav tako navedejo na pogodbo in podpišejo). Pogodba je na voljo na sedežu Cene
Štupar-CILJ, Linhartova cesta 13 vsak dan v času uradnih ur. Podpisano pogodbo plačnik
(pravna ali fizična oseba) prinese na uradni vpis, ki se opravi na sedežu Cene ŠtuparCILJ, Linhartova cesta 13 vsak dan v času uradnih ur (8.00-16.00).
Na uradnem vpisu plačnik podpiše dokument, s katerim se strinja z višino in načinom
plačila. Za vpis oseba potrebuje osebni dokument, davčno številko in EMŠO. Šele s tem
podpisom posameznik ali ekipa uradno postanejo uporabniki in pričnejo koristiti
storitve.
Pogodba se sklene za šolsko leto, torej od podpisa pogodbe do 31.avgusta. Po tem
datumu lahko uporabnik vsako leto sklene novo pogodbo za novo šolsko leto.
Mesečna uporabnina je navedena na Ceniku (Priloga). Vse cene so v EUR in vključujejo
DDV.
Plačilo mesečne uporabnine lahko opravite osebno (na Cene Štupar-CILJ) oz. pooblastiti
osebo za plačevanje. Plačilo je lahko gotovinsko ali z bančno kartico (kartic Diners in
Karanta ne sprejemamo).
Uporabnina se obračunava enkrat mesečno za uporabo v preteklem mesecu. Račun za
plačilo uporabnine se plačniku uporabnine izstavi v začetku meseca z rokom plačila do
15. v mesecu za plačilo uporabnine v preteklem mesecu.
Plačnik se zaveže, da bo poravnal obroke v zakonitem roku. V primeru zakasnitve s
plačilom, si Cene Štupar-CILJ pridržuje pravico zaračunati zamudne obresti v skladu z
zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.
Najkasneje 8 dni po spremembi bivališča, imena ali priimka, telefonske številke ali
drugih osebnih podatkov je plačnik dolžan spremembo sporočiti in predložiti morebitno
dokumentacijo (poročni list,…) na Cene Štupar-CILJ.
Če eden ali več uporabnikov, ki so del že delujoče ekipe v DPlacu, prične z vzporednim
razvojem svoje, druge ideje, se mora uradno vpisati kot druga ekipa in plačevati
uporabnino.
V primeru, da se posameznik ali ekipa vpiše sredi meseca, se plača celotna mesečna
uporabnina za tekoči mesec, v katerem so postali uporabniki.
Če storitev Uporabniškega paketa DPlac uporabniki ne koristijo, niso upravičeni do
prenosa le-teh v naslednji mesec oziroma povračila uporabnine.
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KORIŠČENJE STORITEV


Cene Štupar-CILJ bo uporabniku zagotovil naslednje storitve:
• uporabo »mize in stola« (skupaj z ostalimi ekipami) največ 6 ur dnevno,
• uporabo Male sobe 5 ur mesečno (individualno za sestankovanje),
• »Soustvarjaj program« (uporaba Velike sobe za izvedbo 1 brezplačnega dogodka/2
uri),
Za vse navedeno je obvezna predhodna rezervacija.
• dostop do brezžičnega interneta,
• koriščenje možnosti barvnega tiskanja (20 kopij mesečno) in skeniranja.Storitve
Uporabniškega paketa DPlac so priloga tega dokumenta (Priloga).
 Cene Štupar-CILJ bo zagotovil pogoje za izvajanje storitev Uporabniškega paketa.
 Posameznik ali ekipa lahko postane uporabnik kadarkoli tekom šolskega leta.
 Plačnik uporabnine oziroma uporabniki koristijo in plačnik plačuje storitve
Uporabniškega paketa od dneva uradnega vpisa do izteka pogodbe oziroma pisne
prekinitve pogodbe ene izmed pogodbenih strank.
 Tako plačnik kot člani (uporabniki) imajo enake pravice glede koriščenja infrastrukture,
vendar ne kot posamezniki, ampak kot ekipa, ki razvija skupno idejo, na podlagi katere
so postali uporabniki DPlac-a.
 Uporaba storitev Uporabniškega paketa DPlac se izvaja na Linhartovi cesti 13 (1.
nadstropje), soba 131 in 101 in po potrebi tudi 130 in 130a.
 Plačnik uporabnine oziroma uporabniki koristijo storitve v naslednjem času:
• uporabo »mize in stola« največ 4 ure dnevno v času uradnih ur in 2 uri dnevno izven
uradnih ur DPlaca (najkasneje do 22. ure na delovni dan in ob sobotah do 18. ure, ob
nedeljah koriščenje ni možno),
• uporabo Male sobe 5 ur mesečno (individualno za sestankovanje) v času uradnih ur,
• »Soustvarjaj program« (uporaba Velike sobe za izvedbo 1 brezplačnega dogodka/2
uri).
Za vse navedeno je obvezna predhodna rezervacija. Neizkoriščene ure zapadejo z
zadnjim dnem v tekočem mesecu.
 Plačnik uporabnine oziroma uporabniki se zavežejo, da bodo upoštevali hišni red v
DPlacu in spoštovali pravice drugih in se spoštljivo vedli do osebja v DPlacu in drugih
uporabnikov, navedenih v hišnem redu.
 V času uporabe uporabniškega paketa DPlac lahko informator v DPlacu ali osebje Cene
Štupar-CILJ uporabnike kadarkoli zaprosi, da dokažejo svojo istovetnost z ustreznim
osebnim dokumentom.
 Plačnik uporabnine oziroma uporabniki dovoljujejo, da Cene Štupar-CILJ uporablja
osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 Vodja ekipe se zavezuje, da bo z namenom obveščanja javnosti dovoljeval
fotografiranje v DPlacu, uporabo slik, posnetih v DPlacu in objavo besedil (npr. člankov,
novic), v katerih se z namenom promocije omenja in opisuje njegova podjetniška ideja.
Uporabnik lahko vedno zahteva umik slik oziroma popravek objave.
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PREKINITIEV POGODBE






-
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Plačnik lahko kadarkoli in brez posebnega razloga prekine pogodbo in sicer s pisno vlogo
(poštno priporočeno ali osebno za sedežu Cene Štupar-CILJ).
Plačnik uporabnine mora pogodbo prekiniti najkasneje do 20. v tekočem mesecu za
prekinitev pogodbe z naslednjim mesecem. Če uporabnik prekinitve pogodbe ne napove,
mora uporabnik plačati stroške Uporabniškega paketa DPlac, navedene v Ceniku.
Za prekinitev pogodbe ostali člani ekipe ne morejo zaprositi. V primeru, da uporabnik
izstopi iz ekipe, to razmerje uredijo plačnik in uporabniki sami.
V primeru izrednih razmer plačnik lahko s pisno vlogo, ki jo pošlje informatorju v DPlacu
na info@dplac.si, zaprosi za največ enomesečno (tekoči mesec) mirovanje uporabe, ko
je upravičen od plačila stroškov. O upravičenosti razmer presodi Cene Štupar-CILJ, ki
odobri ali zavrne mirovanje.
Prekinitev pogodbe plačniku uporabnine oziroma uporabnikom je s strani Cene ŠtuparCILJ možna iz naslednjih razlogov:
plačnik oziroma uporabniki ne koristijo nobene od storitev Uporabniškega paketa več
kot 15 delovnih dni,
plačnik oziroma uporabniki kršijo Hišni red,
plačnik ne plačuje uporabnine iz VI. In VII. Člena Pogodbe o uporabi Uporabniškega
paketa DPlac,
Cene Štupar-CILJ preneha s storitvami, ki so predmet pogodbe.

INKUBATOR DPLAC

5.1 VPIS IN PLAČILA









Cene Štupar-CILJ objavi povabilo k prijavi podjetniških idej z družbenim učinkom za
vključitev v Inkubator DPlac, ki je namenjen ekipam, ki so zaključile podjetniške
programe v DPlacu. Potencialni uporabnik, ki izpolnjuje pogoje, izpolni elektronsko
prijavnico. Komisija izbere ekipe ter (ne)izbrane obvesti o (ne)izbiri.
V Inkubator DPlac vključimo le nosilce izbranih podjetniških idej z družbenim učinkom.
Izjemoma lahko posamezno storitev koristi/uporablja druga oseba, ki jo pooblasti
nosilec ideje. V primeru, da posamezne storitve ne koristi/uporablja ne nosilec ideje ne
druga (pooblaščena) oseba, Cene Štupar-CILJ v nobenem primeru ni zavezan, da
uporabniku ponovno zagotovi to storitev.
Uporabnik razvija idejo, navedeno v prijavi.
Uporabnik Inkubatorja DPlac se ob podpisu pogodbe zaveže, da bo:
- redno koristil/obiskoval vse organizirane storitve in na njih aktivno sodeloval (vključno
z dogovorjenim samostojnim delom doma, ki ga bo redno opravljal, sodeloval na
dogovorjenih dogodkih),
- redno (dnevno) odgovarjal na elektronsko in telefonska sporočila, poslana s strani
Cene Štupar-CILJ,
Uporaba Inkubatorja Dplac je za nosilce idej brezplačna v primeru, da uporabnik redno
koristi/uporablja organizirane storitve iz druge alineje prve točke rubrike Koriščenje
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storitev, in na njih aktivno sodeluje. V primeru, da uporabnik ne koristi/uporablja storitev,
na njih ne sodeluje aktivno (kot tudi ne opravlja samostojnega dela doma, ne sodeluje na
dogovorjenih dogodkih) več kot 30 delovnih dni, si Cene Štupar-CILJ pridržuje pravico, da
prekine pogodbo in uporabniku zaračuna del stroškov za izvedbo aktivnosti v višini
200,00 eur.
Najkasneje 8 dni po spremembi bivališča, imena ali priimka, telefonske številke ali
drugih osebnih podatkov je uporabnik dolžan spremembo sporočiti in predložiti
morebitno dokumentacijo na Cene Štupar-CILJ.

KORIŠČENJE STORITEV












Cene Štupar-CILJ bo organiziral/izvedel različne storitev:
- omogočil uporabo Male sobe (z dostopom do brezžičnega interneta) za sestankovanje
(5 ur mesečno), uporabo »mize in stola« (10 ur mesečno, skupaj z drugimi ekipami),
soustvarjanje programa (uporabnik lahko pripravi 1 dogodek v Veliki sobi v obsegu 2 uri
mesečno) ter tiskanje (20 kopij mesečno),
- organiziral skupinsko spremljanje (enkrat mesečno), skupinsko oziroma individualno
svetovanje različnih strokovnjakov, občasna izobraževanja, mreženje in promocijo, v
skladu s svojimi zmožnostmi in razpoložljivimi viri.
Cene Štupar-CILJ bo organiziral/izvedel čim več navedenih storitev, ni pa zavezan, da
zagotovi vse zgoraj navedene storitev in si pridržuje pravico do spremembe le-teh.
Uporabnik koristi/uporablja storitve in na njih aktivno sodeluje, Cene Štupar-CILJ pa v
skladu s svojimi zmožnostmi in razpoložljivimi viri organizira storitve Inkubator DPlac
oziroma zagotavlja pogoje za izvajanje le-tega, od dneva podpisa pogodbe do izteka
pogodbe (najkasneje 31.12.2016) oziroma pisne prekinitve pogodbe ene izmed
pogodbenih strank.
Uporaba storitev Uporabniškega paketa DPlac se izvaja na Linhartovi cesti 13 (1.
nadstropje), soba 131 in 101 in po potrebi tudi 130 in 130a. Uporabnik lahko koristi
Malo sobo za sestankovanje (individualno) 5 ur mesečno v delovnem času DPlaca,
»mizo in stol« 10 ur mesečno (skupaj z drugimi ekipami) v delovnem času DPlaca.
Uporabnik lahko soustvarja program, torej pripravi 1 dogodek v Veliki sobi v obsegu 2
uri mesečno. Potrebna je obvezna predhodna rezervacija koriščenja. Neizkoriščene ure
zapadejo z zadnjim dnem v tekočem mesecu. Izjemoma (udeležba na dogodkih,
sodelovanje na prireditvah idr.) se storitve koristijo izven navedenih lokacij.
Uporabnik se zaveže, da bo upošteval hišni red v DPlacu in spoštoval pravice drugih, se
spoštljivo vedel do osebja v DPlacu in drugih uporabnikov, navedenih v hišnem redu.
V času vključitve v Inkubator DPlac lahko informator v DPlacu ali osebje Cene ŠtuparCILJ uporabnike kadarkoli zaprosi, da dokažejo svojo istovetnost z ustreznim osebnim
dokumentom.
Uporabniki dovoljujejo, da Cene Štupar-CILJ uporablja osebne podatke v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Uporabnik se z namenom promocije zaveže tudi, da bo:
- z namenom objave na spletni strani www.dplac.si ter na FB strani projekta ob vključitvi
v Inkubator DPlac poslal kratek opis ideje in fotografijo,
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- predstavil svojo idejo in produkte/storitve na različnih dogodkih,
- podal vsaj eno izjavo o inkubatorju DPlac,
- dovoljeval fotografiranje v DPlacu, uporabo slik, posnetih v DPlacu in objavo besedil
(npr. člankov, novic), v katerih se z namenom promocije omenja in opisuje njegova
podjetniška ideja.
Uporabnik lahko vedno zahteva umik slik oziroma popravek objave.
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PREKINITEV POGODBE


Uporabnik lahko v primeru izrednih razmer prekine pogodbo in sicer s pisno vlogo
(poštno priporočeno ali osebno za sedežu Cene Štupar-CILJ). Uporabnik mora dokazati
izredne razmere s pisnim dokazilom. V tem primeru to za uporabnika nima nobenih
(finančnih) posledic.
 Če uporabnik ne izpolnjuje zaveze o koriščenju storitev iz 4. alineje v rubriki Vpisi in
plačila, več kot 30 delovnih dni, si Cene Štupar-CILJ pridržuje pravico, da prekine pogodbo
in uporabniku zaračuna del stroškov za izvedbo aktivnosti v višini 200,00 eur.
 Uporabnik lahko kadarkoli, brez utemeljenih razlogov prekine pogodbo, vendar mora v
tem primeru poravnati del stroškov za izvedbo aktivnosti v višini 200,00 eur.
 Prekinitev pogodbe uporabniku je s strani Cene Štupar-CILJ torej možna iz naslednjih
razlogov:
- uporabnik ne koristi/obiskuje storitev iz druge alineje prve točke rubrike Koriščenje
storitev, na njih ne sodeluje aktivno (kot tudi ne opravlja samostojnega dela doma, ne
sodeluje na dogovorjenih dogodkih) v okviru Uporabniškega paketa več kot 30 delovnih
dni,
- uporabnik krši Hišni red,
- Cene Štupar-CILJ preneha s storitvami, ki so predmet pogodbe.
 V primeru, da uporabnik samovoljno prekine pogodbo in niso nastopile izredne
razmere, si Cene Štupar-CILJ prav tako pridržuje pravico, da prekine pogodbo in
uporabniku zaračuna del stroškov za izvedbo aktivnosti v višini 200,00 eur.
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb.

V Ljubljani, januar 2018

7|S t r a n

