
OBVESTILO STRANKAM – PCT pogoj 
 

Drage in cenjene stranke! 
 

Saj veste, da vas imamo radi in da smo veseli vsakega vašega obiska, vendar žal Odlok o načinu 
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 

SARS-CoV-2, določa, da vas ne smemo sprejeti, če ne izpolnjujete PCT pogoja.  
 

IN KAJ TA PCT POMENI???    

 

Vse naše stranke, ki ste starejše od 12 let morate izpolnjevati enega 
izmed spodnjih pogojev: 

 

- PREBOLEVNIK (to pomeni, da vas je korona virus  že obiskal, verjamemo vam le tako, 

da predložite veljavno Potrdilo o prebolelosti – ne starejše od 6 mesecev) 

- CEPLJEN (upamo, da vas ni preveč bolelo , to dokažete z Digitalnim evropskim 

COVID potrdilom, ki si ga lahko naložite na mobi ali pa ga imate v papirnati obliki; ker vemo,  
da vsi nismo vešči sodobne tehnologije, vam bomo verjeli tudi, če to dokažete s tistim 
kartončkom, ki ste ga prejeli ob cepljenju in da ne pozabimo omeniti, da morate biti polno 
cepljeni (dva odmerka), razen pri cepivu Janssen pa zadostuje samo ena injekcija. Mi bomo 
imeli eno takšno aplikacijo s katero bomo prečitali QR kodo, ta pa nič ne boli   
 

- TESTIRAN  (s hitrimi – HAG testi ne smete biti pri nas dalj časa kot 48 ur, s PCR testi 

pa 72 ur – dokazilo je Potrdilo)  
 
Cenjene stranke, verjemite, da si tudi mi tega ne želimo in da smo žalostni, da je tako, vendar 
tako določa Odlok, ki pa ima žal tudi predvidene sankcije za nas, če vas ne bomo preverjali.  
 

Obljubljamo, da vas ne bomo grdo gledali, ko bomo preverjali PCT pogoj, z vami bomo 
prijazni in enako prosimo tudi vas. 

 
Vsi skupaj si želimo, da se to kmalu konča in da se ne bomo več delili na tiste, ki so ZA in 

tiste, ki so PROTI. Bodimo strpni, spoštljivi in dobre volje, ker le s pozitivnim pristopom in 
razmišljanjem lahko gledamo v boljši jutri in verjamemo, da je ta za vogalom. 

 
Seveda vsi ukrepi nošenja mask, razkuževanja rok, medsebojne razdalje… ostanejo v veljavi 

kot določajo Odloki. 
 

HVALA!!! 


