
Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 

udeležencev na odprtih površinah je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. 

pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

Udeleženci shoda ali prireditve nad 100 udeleženci morajo torej imeti: 

1. dokazilo o negativnem testu PCR ali hitrem antigenskem testu, ki ni starejši 

od 48 ur od odvzema brisa, 

2. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od 

prejema: 

- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 

sedem dni, 

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 

dni, 

- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 

AstraZeneca najmanj 21 dni, 

- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 

Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 

- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 

India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National 

Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 

- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 

dni, 

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 

14 dni, 

3. dokazilo o pozitivnem testu PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 

presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov 

ni minilo več kot šest mesecev. 

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni rebolevniki, 

ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke in so bili v obdobju do največ osem mesecev 



od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim 

odmerkom cepiva iz 2. točke. 

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, se zaščita vzpostavi po 

preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je 

oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje (cepivo proizvajalca 

AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi 

s cepivom iz prve alineje (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 

(cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od štiri do 12 

tednov po prejemu prvega odmerka. 

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži 

javne prireditve ali shoda skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali 

drugo ustanovo. 

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 

Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, 

Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 

Irske ali Združenih državah Amerike. 

Prav tako je pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 

prostorih obvezna uporaba zaščitne maske, če ni mogoče zagotoviti 

medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. 


