
 

 

OBVESTILO UPORABNIKOM KULTURNIH DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ČRNOMELJ 

 

Omejitve, ki veljajo pri izvajanju vseh kulturnih dejavnosti 

Od 23. 7. 2021 naprej mora organizator oziroma nosilec izvajanja javnih kulturnih prireditev na javnih 

kulturnih prireditvah zagotoviti spoštovanje PCT pogoja pri končnih uporabnikih. Organizatorji 

oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo preveriti izpolnjevanje pogoja PCT pri 

končnih uporabnikih že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna 

prireditev. V skladu z Odlokom o spremembah o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 

končnim uporabnikom v RS in sprejetimi navodili NIJZ je udeležba na kulturni prireditvi dovoljena le, 

če izpolnjujete enega od sledečih pogojev (PCT): 

 

1. Dokazilo o NEGATIVNEM rezultatu testa na virus SARS-Cov-2 s PCR testom, starim do 72 ur; 

 

2. Dokazilo o NEGATIVNEM rezultatu testa na virus SARS-Cov-2 s HAG testom, starim do 48 ur; 

 

 

3. Dokazilo o CEPLJENJU zoper Covid-19: 

- če je preteklo od drugega odmerka vsaj 14 dni za cepiva: Moderna, Sputnik V, CoronaVas 

in Covid-19 Vaccine; 

- če je preteklo od drugega odmerka vsaj 7 dni za cepivo: Biontech/Pfizer; 

- če je preteklo od prvega odmerka vsaj 21 dni za cepivo AstraZeneca; 

- če je preteklo od cepljenja vsaj 14 dni s cepivom Janssen; 

- takoj po prvem odmerku kateregakoli cepiva, če ste prejeli v osmih mesecih od 

pozitivnega testa PCR oziroma začetka simptomov in imate za to dokazilo. 

 

4. Dokazilo o POZITIVNEM rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, vendar ni starejše od 

šestih mesecih; 

 

5. Dokazilo o prejemu drugega odmerka zgoraj navedenih cepiv, če ste cepljeni s kombinacijo 

dveh različnih cepiv. Če ste prvič prejeli odmerek AstraZenca cepiva se zaščita vzpostavi 

TAKOJ po prejemu drugega odmerka cepiva Pfizer ali Moderne, če ste ga prejeli v roku 28 do 

84 dni od prejema prvega odmerka. 

Navedeni pogoji niso potrebni za končne uporabnike do 15. leta starosti. 

Razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na prireditveni prostor ali objekt je obvezno. 

Spoštovani obiskovalci, zahvaljujemo se vam, da upoštevate ukrepe in 

priporočila NIJZ. 


