
PRAVILA ZA VAROVANJE ZDRAVJA PRED OKUŽBAMI COVID-19 NA 61. IFC 
PORTOROŽ 2021 Z LIVARSKO RAZSTAVO, V ČASU OD 15. DO 17.9.2021  

 

GLAVNA DOLOČILA  

1. Ta pravila veljajo za vse udeležence livarskega dogodka: predavatelje na 
konferenci, predstavnike razstavljavcev na livarski razstavi in druge udeležence, 
vključno s spremljevalci. Po teh pravilih se ravnajo tudi predstavniki organizatorja in 
upravljavca prizorišča kot tudi podizvajalci.  

2. 61. IFC Portorož 2021 se bo izvajal ob upoštevanju vseh aktualnih uredb Vlade 
Republike Slovenije, ki se nanašajo na varovanje pred okužbami s korona virusom. 
Konferenca in razstava je dogodek zaprtega tipa. Na njem bo sodeloval v celoti samo 
znan krog udeležencev, zato bo dostop na prizorišče konference, razstave in 
družabnega programa možen samo za tiste, ki so se predhodno digitalno prijavili, 
plačali kotizacijo in pridobili digitalni kupon-vstopnico, s katero se registrirajo na 
recepciji konference. 

Udeleženci morajo obvezno nositi obešanke konference z reklamnim napisom 
ELKEM in registrirnim listkom udeleženca. Vstopnice in obešanke s registrirnim 
listkom udeleženca niso prenosljive na  drugo osebo.  Nedopustno je tudi, da se 
obešanka konference zamenja  z drugo reklamno obešanko. 

3. Organizator in sklicatelj konference bo pripravil pred pričetkom konference seznam 
vseh prijavljenih udeležencev z domačimi (privatnimi) naslovi in privatnimi 
kontaktnimi telefoni. Ločeno bo pripravljen tudi seznam tistih udeležencev, ki se bodo 
udeležili pozdravno spoznavnega večera v Pirani, 15.09.2021 ob 18 uri. V primeru 
izbruha okužbe s korona virusom bodo ti seznami oddani Nacionalnemu inštitutu za 
zdravje (NIJZ). Ti seznami z osebnimi podatki se hranijo na Društvu livarjev 
Slovenije, toliko dolgo kot zahteva državna uredba, potem pa se uničijo.  

4. Organizator in upravljavec prizorišča sta dolžna skrbeti za spoštovanje minimalne 
varnostne razdalje  med osebami na prizorišču (recepcija konference, konferenčna 
dvorane, razstava, sanitarije).  

5. Na podlagi higienskih priporočil NIJZ je v kongresnem centru zagotovljeno več 
točk za razkuževanje rok. Razkuževanje rok priporočamo večkrat dnevno, lahko tudi 
s toplo vodo in milom (npr. v sanitarijah ali v hotelski sobi).  

6. Kongresni center hotela Slovenija bo skladno s veljavnimi predpisi, opravil v 
odmorih konference razkuževanje prostorov in delovnih površin. 

7. Obvezna oprema za vse naštete udeležence iz 1. točke teh pravil je zaščitna, 
maska, ki je po uredbi Vlade Republike Slovenije obvezna v vseh zaprtih prostorih, 
kjer ni možno zagotoviti minimalne razdalje.  

V konferenčnih in razstavnih  dvoranah je uporaba maske obvezna.  Izjeme so lahko 
samo predsedujoči in predavatelji, v času predstavitev.  

 



NADZOR ŠTEVILA UDELEŽENCEV  

8. Načrt razporeditve udeležencev na prizoriščih livarskega dogodka glede na 
zahtevano minimalno razdaljo med osebami, je naslednji:  

• v razstavni dvorani James Cook, ki je po sredini po celi dolžini pregrajena s polno 
steno, bomo spremljali koncentracijo oseb ločeno v desnem delu dvorane, ki se 
začne z razstavnimi prostori št. 12S in 27S, in levem delu dvorane, ki se začne z 
razstavni prostori št. 28S in 43S. V obeh ločenih delih razstavne dvorane se lahko 
giblje na vsaki strani po največ 25 obiskovalcev hkrati; 

 • v razstavni dvorani Amerigo Vespucci število obiskovalcev omejujemo tudi na 
največ 25,  

• na informacijskem panoju vseh razstavljavcev, ki se nahaja pred dvorano James 
Cook, so v dvoranah James Cook in Amerigo Vespucci z modrimi puščicami razvidne 
obvezne smeri gibanja (samo enosmreno gibanje zaradi zagotavljanja zahtevane 
razdalje). 

• v plenarni dvorani Cristoforo Colombo je število omejeno na 75 slušateljev, v 
konferenčni povezani dvorani Roald Amundsen /Robert Scott pa na 30 slušateljev,  

• točke za kavo v odmorih se znotraj kongresnega centra omejujejo na največ 50 
oseb. 

 

 NADZOR DOSTOPA NA PRIZORIŠČE DOGODKA IN NADZOR IZVAJANJA 
PRAVIL  

9. Na vhodu na dogodek bo zagotovljen nadzor vstopa s ciljem preprečitve vstopa 
neprijavljenim osebam.   

10. Nadzor izvajanja teh pravil bo zagotovljen s strani: 

 - organizatorja dogodka : Mirjam JAN-BLAŽIĆ ,  Primož MRVAR in Avgust ŠIBILA, 

 - upravljavca prostorov : Ljiljana TERZIĆ, 

 - podizvajalca STIL d.o.o. : Jolanda VREG.  

 

 

DODATNI POMEMBNI NAPOTKI ZA VSE UDELEŽENCE : 

11. Vsi udeleženci konference in razstave ter celotno operativno osebje ki je 
vključeno v organizacijsko izvedbo dogodka (pisarna Društva, zaposleni in študenti 
Naravoslovno-tehnične fakultete ter dodatno najete osebe s strani Društva)se morajo 
se izkazati ob prihodu v Portorož z enim od naslednjih uradnih dokumentov :  

- potrdilo o cepljenju s vsemi potrebnimi odmerki ali zeleni certifikat o opravljenem 
cepljenju proti covidu-19 
- potrdilo o prestani bolezni covid 19 v zadnjih 6 mesecih 



- negativen izvid hitrega antigenskega testa  na covi-19, ne starejši od 48 ur 
- negativen izvid PCR testa na covid-19, ne starejšega od 72 ur 
 

12. Vsi udeleženci konference in razstave prejmejo eno zaščitno masko v 
konferenčni torbici. Zaščitne maske so na volje v Portorožu v 2 minuti oddaljeni 
lekarni, na naslovu Obala 41 (od hotela Slovenija v smeri Grand hotel Portorož, 
naprej v smeri taksi postaje) Odpiralni čas od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 
in v soboto od 8.00 do 13.00.  

V neposredni bližini te lokacije je tudi točka kjer je možno opraviti hitri antigenski test 
na covid19, po ceni 20€. Ta  obratuje vse dneve v tednu od 9 do 11 ure (tudi soboto 
in nedeljo). Izven tega delovnega časa se na testiranje lahko tudi naročite, pri čemer 
je cena testa v te, primeru po posebnem ceniku 

Prosimo, da na prizorišče našega dogodka pridete zdravi, oziroma ste pozorni 
na bolezenske znake za COVID-19 (povišana telesna temperatura, prehlad, 
kašelj, bolečine v grlu ali žrelu, spremenjen občutek za vonj in okus, občutek 
težkega dihanja, bolečine v mišicah, prebavne težave…).  

Veselimo se našega skorajšnjega srečanja v Portorožu. 

 

Organizacijski odbor dogodka  

Mag. Mirjam Jan-Blažić, predsednica 


