Svet Zavoda-Kongresnoturistični urad je na svoji korespondenčni seji, dne 22. junija 2020 sprejel

PRAVILNIK O CERTIFIKATU IN ZNAKU »VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE«
ZAVODA-KONGRESNOTURISTIČNI URAD

1. člen
S ciljem zagotavljanja zdravstvene varnosti udeležencev dogodkov in omejevanja morebitnega širjenja
nalezljivih bolezni, zlasti bolezni COVID 19, sprejema Svet Zavoda-Kongresnoturistični urad ta pravilnik.
2. člen
Ta pravilnik ureja oziroma določa :
- dodatne ukrepe k higienskim priporočilom NIJZ za zagotavljanje zdravstvene varnosti udeležencev dogodkov (v nadaljevanju: dodatni ukrepi), namenjene organizatorjem in prizoriščem, kjer se odvijajo dogodki. Dodatni ukrepi so priloga št. 1 k temu pravilniku in njegov sestavni del;
- vizualno podobo znaka in certifikata “Varno in zdravo na dogodke” (v nadaljevanju tega pravilnika: Znak),
ki sta priloga št. 2 k temu pravilniku in njegov sestavni del.
- postopek in način pridobitve Znaka za organizatorje dogodkov in prizorišč za dogodke, kot je to določeno
v členih 3 do 7 tega pravilnika.
3. člen
Postopek podeljevanja Znaka se prične na vlogo zainteresiranega organizatorja dogodkov (kongresov,
sejmov, korporativnih dogodkov, ipd.) oziroma zainteresiranega prizorišča za omenjene dogodke. Vlogo
zainteresirani pošlje v pisni oziroma elektronski obliki na Zavod- Kongresnoturistični urad, v nadaljnjem
besedilu KUS.
Na osnovi vloge iz prvega odstavka tega člena, po prejemu plačila storitve, kot to določa 9. člen tega pravilnika, KUS pošlje zainteresiranemu:
-Vprašalnik za organizatorje dogodkov za ugotavljanje izpolnjevanja dodatnih ukrepov, ki je priloga št. 3 k
temu pravilniku in njegov sestavni del.
oziroma

- Vprašalnik za prizorišča za ugotavljanje izpolnjevanja dodatnih ukrepov, ki je priloga št. 4 k temu pravilniku
in njegov sestavni del.
4. člen
Odgovorna oseba, za pridobitev Znaka zainteresiranega organizatorja dogodkov oziroma prizorišča izpolni
vprašalnik in ga posreduje v pisni ali e -obliki KUS-u.
5. člen
KUS pregleda izpolnjen vprašalnik iz člena 4. tega pravilnika.
Če je zainteresirani ustrezno izpolnjuje dodatne ukrepe mu KUS podeli Znak.
Če se zainteresirani organizator ali zainteresirano prizorišče, ki ni pridobilo pravice do uporabe Znaka ali mu
je bila pravica odvzeta pritoži, KUS imenuje dvočlansko komisijo, ki po uporabi postopka iz člena 6. tega
pravilnika, izpelje postopek ugotavljanja morebitne utemeljenosti pritožbe.
6. člen
Če KUS ob prejetju izpolnjenega vprašalnika iz člena 4. tega pravilnika ali kadarkoli pozneje podvomi v
verodostojnost odgovorov posameznega prosilca/nosilca Znaka oziroma dobi podpisano konkretno pisno/elektronsko opozorilo, mora imenovati neodvisno, najmanj dvo-člansko komisijo, ki preveri verodostojnost
odgovorov v izpolnjenem vprašalniku iz člena 4. tega pravilnika.
Če komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi, da med realnostjo in odgovori v vprašalniku nastopa razlika, ki je
takšna, da posameznik ni upravičen do Znaka, komisija to javi v pisni obliki, z obrazložitvijo KUS-u.
KUS v primeru iz prejšnjega odstavka kršitelju odvzame pravico do uporabe Znaka oziroma te pravice ne
podeli novemu prosilcu. Odločitev KUS-a je dokončna in zoper njo ni možna pritožba. Dovoljeno pa je, da se
po preteku 6 mesecev, ponovno zaprosi za pridobitev Znaka.
7. člen
Seznam podeljenih Znakov vodi KUS na svoji spletni strani.
8. člen
Če kdorkoli neupravičeno uporablja Znak oziroma kakorkoli navaja, da izpolnjuje pogoje določene za Znak,
ga je KUS dolžan pozvati, da s tem zavajanjem takoj preneha.
KUS ima pravico in dolžnost, da javno objavi kršitelje iz prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
Za izvedbo postopka pridobitve Znaka prosilci KUS-u plačajo:
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- člani KUS: neposredne materialne stroške v višini 39,00 EUR + DDV za pridobitev Znaka za organizatorje
oziroma za prizorišča. Član lahko pridobi tudi oba Znaka, v tem primeru ostane strošek enak višini 39,00 EUR
+ DDV.
- ostali zainteresirani pa 190,00 EUR + DDV za pridobitev Znaka za organizatorje oziroma za prizorišča.
10. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem uveljavitve, to je z dnem 22. junija 2020, ko ga je potrdil Svet KUS.

Ljubljana, dne 22. junij 2020

_________________________________
Matjaž Žnidaršič
predsednik sveta KUS
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