
Pogoj PCT 
Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. št. 147/21, 149/21, 
152/21), lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete 
UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za 
osebe, starejše od 15 let). 
 

Pogoj prebolelosti 

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže: 
• z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni. 

Pogoj cepljenosti 

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR 
kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot 
potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).  

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele: 

• drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s 
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), 
COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca) in Covishield (Serum Institute of India 
/ AstraZeneca) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv; 

• odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag). 

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega 
se pridobi od dneva prejema cepiva. 

Pogoj testiranja 

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat 
negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi 
(HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni 
in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike (če so opravljeni v drugih 
državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča 
preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti 
starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur. 
 

*  *  * 
 

Zaposleni ter študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x 
tedensko v enakih presledkih testirati ali samotestirati na virus SARS-CoV-2. 


