SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1. Področje uporabe
1.
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za najem Modre dvorane in drugih poslovnih prostorov, ki
so v lasti Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZS).
Pogodbeni partner se zavezuje, da bo upošteval te pogoje.

2. Sklenitev pogodbe, cene, splošne določbe
1.
Vse rezervacije, spremembe in odpovedi morajo biti poslane po elektronski pošti (ali izjemoma
po navadni pošti).
2.
Brezplačna standardna uporaba interneta je možna na območju dogodkov. Okvare ali izguba
povezave ne bodo razlog nižanja zneska računa in ZZS za to ne bo prevzela odgovornosti. Prav tako ne
bo prevzela nikakršne odgovornosti za tehnične motnje, zlasti povezave W-LAN, prekinitve ali motnje
dobave elektrike, vode itn. ter za operativne motnje kakršnekoli vrste.
3.
Če ne bo drugače dogovorjeno, bo kontakt pogodbenega partnerja posredovan podjetju
Gostinstvo Femec, s katerim ima ZZS ekskluzivno pogodbo. Podjetje bo kontaktiralo pogodbenega
partnerja glede ponudbe za pogostitev.
4.

Kajenje v stavbi ZZS ni dovoljeno.

3. Dogodki
1.
Spremembe na predmetih, tehničnih sistemih, opremi in pohištvu se lahko izvajajo samo s
pisnim soglasjem ZZS in na stroške pogodbenega partnerja.
2.
Pogodbeni partner se zavezuje, da bo obvestil ZZS o namenu montaže dekorativnega materiala
ali drugih predmetov in da bo pridobil ustrezno soglasje ZZS. Funkcionalni prostori ne smejo biti
poškodovani. Montažo lahko izvaja samo kvalificirano osebje. Oprema in izvajanje dogodka ali
dejavnosti, ki služi namenu doseganja pogodbenega namena, mora ustrezati standardu in ugledu ZZS.
3.
Če dogodki zahtevajo tehnično delo tretje družbe, bodo stroški, ki nastanejo v procesu,
posredovani pogodbenemu partnerju. Tretje družbe lahko izvajajo dela ali spremembe v prostorih ZZS
izključno s soglasjem ZZS.
4.
Pogodbeni partner prevzame tveganja, ki nastanejo zaradi dogodka, ki ga organizira pogodbeni
partner, vključno s pripravo, postavitvijo, uporabo in demontiranjem. Pogodbeni partner je odgovoren
za vso škodo, tudi za posledično škodo in izgube, ki jih povzroči on, osebe, ki jih on zaposluje, stranke,
ki jih on naroči (podizvajalci), njegov pooblaščeni zastopnik, kot tudi njegovi obiskovalci in gostje. To
velja zlasti za škodo na stavbi in premičninah (tehnična oprema ZZS, predmeti v posesti ZZS itd.), ki je

posledica dogodka, škodo, nastalo zaradi prinašanja predmetov v času postavitve in demontiranja, kot
tudi za vse posledice, nastale zaradi preseženega dogovorjenega največjega števila obiskovalcev. Če je
možno, bo ZZS zahtevala, da organizator sklene ustrezna zavarovanja.
5.

Pogodbeni partner mora upoštevati požarni red ZZS.

6.
Ne sme se motiti drugih dogodkov, ki potekajo v ZZS, niti s postavljanjem ali demontiranjem
niti z dogodkom, ki ga je organiziral pogodbeni partner (hrup itn.).
7.
Pogodbeni partner ali njegov pooblaščeni predstavnik mora zagotoviti, da je on osebno ali
pooblaščeni predstavnik prisoten v času uporabe funkcionalnega prostora.
8.
Pogodbeni partner, ki najema prostore ZZS, lahko pri komunikaciji dogodka (najava, vabila,
plakati, programi ...) ZZS navede le v kontekstu kraja dogodka. Uporablja se poimenovanje, ki je
odobreno s strani ZZS. Uporaba imena ali logotipa ZZS za medije, vabila in druga gradiva itn. je izključno
predmet predhodnega soglasja ZZS. Če ZZS o tem ni obveščena, ima pravico odpovedati dogodek.
9.
Stroji in oprema, ki jih prinese organizator in/ali ki se uporabljajo v ZZS, morajo biti v skladu z
ustreznimi zakonskimi določbami in morajo biti varni za uporabo. ZZS lahko zahteva ustrezno dokazilo,
pravico ima tudi, da zahteva ustrezen strokovni pregled na stroške organizatorja in/ali da odstrani stroj
iz obratovanja v primeru dvoma ali da zahteva njegovo takojšnjo odstranitev; če je to možno, izvede
odstranitev sama na stroške pogodbenega partnerja; to velja tudi za druge predmete. ZZS ne odgovarja
za škodo zaradi poškodovanja, uničenja ali izgube predmetov, ki jih pogodbenih partner ali njegovi
sopogodbeniki prinesejo v prostore ZZS.
10.
Pogodbeni partner mora na lastne stroške pridobiti vsa zahtevana in predpisana pooblastila in
dovoljenja ter jih dostaviti ZZS najpozneje 14 delovnih dni pred začetkom dogodka. Pogodbeni partner
mora prevzeti odgovornost in plačati odškodnino ZZS v zvezi z vso škodo, zlasti v zvezi s
sankcijami/upravno denarno kaznijo, ki je posledica neskladja z določbami gospodarskega prava in
drugimi določbami, ter zlasti zaradi neplačila dajatev.
11.
Vse dostave, ki jih pogodbeni partner ali tretja stranka izroči ali dostavi za pogodbenega
partnerja, morajo biti vnaprej napovedane. ZZS si pridržuje pravico, da določi trenutek dostave in
odkloni sprejem nezadostno označene pošiljke ali pošiljke, ki je predmet uvoznih dajatev. Hramba do
dogodka je brezplačna. ZZS ni odgovorna za popolnost, možno poškodovanje ali tatvino pošiljke.
12.
Pogodbeni partner mora morebitno pogostitev naročiti pri podjetju Gostinstvo Femec, s
katerim ima ZZS ekskluzivno pogodbo. Če pogodbeni partner želi prinesti hrano in pijačo ali drugo
blago, bo to predmet izrecnega soglasja ZZS. V takem primeru bo ZZS zaračunala morebitne nastale
stroške (uporaba posode, čiščenje).
13.
Pogodbeni partner mora po končanem dogodku še isti dan izprazniti vse najete in pomožne
prostore, ki so mu bili dani v uporabo. V nasprotnem primeru ZZS vse predmete zavrže, razen
predmetov, ki so bili očitno izgubljeni. Pogodbeni partner mora z računalniške opreme, ki je v lasti ZZS,
odstraniti vse svoje datoteke.
14.
ZZS ne odgovarja za pogodbenega partnerja, njegove uslužbence, osebe, ki jih on naroči, za
izgubo predmetov obiskovalcev ali gostov med dogodkom ali v povezavi z dogodki; to velja tudi za

tatvine. Organizator bo lahko sam sklenil zavarovanja (denimo za škodo, nastalo zaradi tatvine, vloma
ali požara).
15.

ZZS ne prevzema nobene odgovornosti za nesreče, ki se zgodijo na dogodkih.

16.
Splošni pogoji poslovanja pogodbenega partnerja ne veljajo, četudi jim ZZS ne nasprotuje
izrecno. Kakršnekoli nasprotujoče si potrditve pogodbenega partnerja s sklicevanjem na svoje splošne
pogoje poslovanja se s tem izrecno prekliče.

4. Razdrtje/odpoved
1. Brez poseganja v svoje pravice do odškodnine ima ZZS pravico končati pogodbeno razmerje kadarkoli
in ne da bi navedla razloge, če:
a)

pogodbeni partner ne izvede plačila ob zapadlosti kljub odobritvi podaljšanja roka za 7 dni,

b)

je proti pogodbenemu partnerju uveden postopek zaradi insolventnosti,

c)

pogodbeni partner ogroža nemoteno poslovanje ali varnost ZZS,

d)

niso dostavljena zahtevana uradna dovoljenja ali organ prepove dogodek,

e)
izvedba pogodbe ni možna zaradi višje sile, kot so stavka ali druge okoliščine, za katere ZZS ne
more biti odgovorna.
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