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ORGANIZACIJA BREZPLAČNIH TESTIRANJ ZA ZAPOSLENE V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike 

Slovenije in izvajalci testiranja jutri pričela z organizacijo brezplačnih testiranj za 

zaposlene v trgovinski dejavnosti. Vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga 

in storitev potrošnikom namreč določa, da je prodajanje blaga potrošnikom dovoljeno 

le pod pogojem, da so zaposleni enkrat tedensko testirani na virus COVID-19. 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in izvajalci 

testiranja pričela z izvajanjem brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti. Na 

podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom je 

prodajanje blaga potrošnikom dovoljeno le pod pogojem, da so zaposleni enkrat tedensko 

testirani na virus COVID-19, pri čemer prodajo potrošnikom lahko izvajajo le zaposleni, ki imajo 

negativni rezultat testa.  

 

TZS se je za organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti odločila v 

dogovoru z Ministrstvom za zdravje ter iz razlogov, da številne trgovske subjekte razbremeni 

nalog, ki so povezane z organizacijo testiranj za svoje zaposlene. 

 

Brezplačna testiranja za zaposlene v trgovini bodo potekala v različnih krajih po vsej Sloveniji, 

in sicer so do sedaj z različnimi izvajalci že dogovorjene naslednje lokacije in termini: Ljubljana, 

Celje, Maribor, Kranj, Trbovlje, Krško, Kočevje in Postojna, prav tako pa glede na 

evidentirane potrebe trgovcev pripravljamo testiranja še na nekaterih drugih lokacijah.  

 

Zaradi lažje in učinkovite organizacije testiranj vse trgovce prosimo, da nam prijave svojih 

zaposlenih za posamezno lokacijo in termin posredujejo na naslednji e-naslov: info@tzslo.si. 

Prijave zbiramo do zasedbe predvidenega števila (največ 150 - 200 udeležencev/dan), pri čemer 

bodo prijavljeni en dan pred testiranjem seznanjeni o predvideni uri testiranja. V primeru 

prejetega večjega števila prijav za posamezno lokacijo, bodo podjetja pravočasno seznanjena o 

novem terminu testiranja na izbrani lokaciji. Več o terminih in lokacijah testiranja za zaposlene 

v trgovinski dejavnosti objavljamo tudi na spletni zbornični strani: www.tzslo.si.  
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