Ljubljana, 10. 11. 2021

Preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT na tekmovanjih ŠŠT za osnovne in srednje
šole, glede na odlok z 6. 11. 2021 - popravek

Skladno z odlokom Vlade Republike Slovenije Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 174/21 dne
6. 11. 2021 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf) in se je začel uporabljati s
ponedeljkom, 8. 11. 2021 oz. s ponedeljkom, 15. 11. 2021, je za udeležbo in prisotnost na Šolskem
športnem tekmovanju potrebno izpolnjevati sledeče pogoje:
-

-

Za udeležbo v ŠŠT morajo vse osebe starejše od 12 let izpolnjevati pogoj PCT.
Samotestiranje, ki se opravlja v šolah, se prizna za izpolnjevanje pogoja PCT za učence za
udeležbo v ŠŠT.
Za izkazovanje pogoja PCT je potrebno poleg ustreznega dokazila predložiti tudi veljavni osebni
dokument. Dopolnjeni Odlok v 2. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen če se osebe izkažejo
z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil opredeljenih v 2. členu
Odloka. Nabor dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ostaja enak, kot je bil. Novost predstavlja le
obvezna identifikacija z veljavnim osebnim dokumentom. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT
ostaja obveznost organizatorja opravljanja dela oziroma izvajalca dejavnosti.
Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let.
Začasna omejitev izvajanja športnih prireditev oziroma športnih tekmovanj. Športne prireditve
oziroma športna tekmovanja z gledalci so dovoljena zgolj v primeru, da se izvedejo v oz. na
športnem objektu s fiksnimi sedišči pri čemer morajo vsi gledalci nositi zaščitno masko
(kirurške maske ali maske tipa FFP2), pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto,
gledalci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače gledalcev na
javnih športnih prireditvah nista dovoljena.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na športnem tekmovanju.
Dodatne informacije so na voljo na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitvepri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.
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