
 

SPOŠTOVANI GOSTJE! 

 

Ali izpolnjujete pogoj PCT? 

 

P – prebolelost ali C – cepljenje ali T – testiranje 

Naši zaposleni ga izpolnjujejo. 

 

Obveščamo vas, da so lahko skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 

zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021), v notranjosti ali zunanjosti našega 

gostinskega in nastanitvenega obrata le gostje, ki imajo obvezno izpolnjen t.i. pogoj PCT in ga pred vstopom 

predložijo na vpogled skupaj z veljavnim osebnim dokumentom.   

Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer: 

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši 

od 48 ur od odvzema brisa; 

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU 

DCP); 

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj 

enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku; 

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela: 

- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia"s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, 
cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem 
odmerku; 

- prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi 
z dnem cepljenja; 

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar 

ni starejši od 180 dni; 

6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki 

ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom 

cepiva iz prve alineje 4. točke tega odstavka. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

V kolikor se ne želite izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT in dokazila ne predložite na vpogled, lahko ponudnik 

gostinskih storitev gosta zavrne.  

Pogoj PCT NE VELJA za osebe, ki so mlajše od 12 let. 

 

Za razumevanje se zahvaljujemo in vam želimo prijetno preživet čas v naši družbi.  

 

DOBRODOŠLI! 

Ekipa Hit Alpinea 

 


