
VSTOP OB IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT »PREBOLEVNIKI CEPLJENI 

TESTIRANI«  

Ob vstopu na prizorišče smo kot organizator po uredbi vlade dolžni preverjati dokazila o 

izpolnjevanju pogoja PCT. Najenostavnejši in najhitrejši način je, če imate dokazilo s QR 

kodo na papirju ali telefonu, veljajo pa tudi potrdila/dokazila o cepljenju zoper covid-19 

(cepilni kartončki, cepilne knjižice). 

 

1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od 

odvzema brisa ali HAG testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.  

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 

območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, 

Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 

2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka:  

 cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni;  

 cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni;  

 cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 

najmanj 14 dni;  

 cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni;  

 cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni; prvega odmerka  

 cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali  

 cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni;  

 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 

14 dni ali  

 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba 

cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka 

posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva 

proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela 

drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 

dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.  

 

3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest 

mesecev.  

 

4. Potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev.  

 

5. Dokazila niso potrebna za osebe mlajše od 15 let, ki se dogodka udeležijo z ožjimi družinskimi člani 

oz. skrbniki. 

 

Hvala za razumevanje. 
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