
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je potrebno za vstopanje v uradne prostore občine (tudi režijskega obrata, matičnega 
urada in pomnika na Cerju) izpolnjevati pogoj PCT. Slednje velja za zaposlene, kot tudi za 
obiskovalce/stranke.  
 
Kdaj se izpolnjuje PCT:  
Pogoj PCT posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in enim izmed 
naslednjih dokazil: 
 
Prebolevnost  

• z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši 
od 180 dni, 

• z EU Digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti. 
 
Cepljenost 

• z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela: 
o drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax 

(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca 
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva 
CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca 
Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in 
cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali 
kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv, 

o odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag. 

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata 
testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, zadostuje že en odmerek. 
Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva. 
Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:   

• izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, 

• vpis v Knjižico o cepljenju, 

• izdano potrdilo o opravljenem cepljenju, 

• EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju. 
* EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj 
časovnega okvira od 6 do 8 mesecev po preboleli bolezni. 

Testiranje 
• z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur, 
• z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur, 
• z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju. 

 
Imetniki digitalne identitete lahko pridobijo EU Digitalna COVID potrdila o prebolevnosti, cepljenju in 
testiranju (EU DCP) tudi na spletnem mestu zVem ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni 
telefon.  
 
Turizem Miren - Kostanjevica 

https://zvem.ezdrav.si/-/pridobivanje-potrdil-dcp-za-drzavljane

