
  
 

 

Datum: 17. 8. 2021 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

 

GOSPODARSTVO JE BREZ REZERV, ZAHTEVE PO 48-URNEM TESTIRANJU IN  

PLAČEVANJU STROŠKOV SO NESPREJEMLJIVE   

 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije 

(ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) 

opozarjamo, da bo ukrep Vlade RS, na podlagi katerega se morajo zaposleni 

v devetih gospodarskih dejavnostih, kot jih določa Odlok o začasnih 

omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 129/21), ki niso cepljeni proti COVID-19 ali bolezni 

niso preboleli, ob predpostavki, da bo Odlok o začasnih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ostal 

nespremenjen, od 23. 8. 2021 dalje obvezno testirati s hitrim testom vsakih 

48 ur oziroma s PCR testom vsakih 72 ur, z organizacijskega vidika 

neizvedljiv in finančno nevzdržen. TZS, ZDS in ZDOPS opozarjamo, da 

gospodarstvo nima več nobenih rezerv, zadnjih ukrepov za pomoč v okviru 

PKP9 glavnina podjetij ni bila deležna, zato so kakršnekoli nove obremenitve 

gospodarstva v celoti nesprejemljive in jim ostro nasprotujemo. Ponovno se 

s tem pozivom obračamo tudi na prebivalce Republike Slovenije, da v 

današnji situaciji nenehnega porasta števila okužb ravnajo kar se da 

odgovorno, saj se gospodarske razmere iz dneva v dan bolj zaostrujejo. 

 

Vlada RS je dne 13. 8. 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 129/21), 

ki v 6. členu določa, da bodo morale osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga 

in storitev potrošnikom v devetih gospodarskih dejavnostih (npr. storitve higienske 

nege, gostinska dejavnost…) izpolnjevati pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali 

testiranja (pogoj PCT) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 

tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V kolikor bo slednji tudi po 22. 8. 2021 ostal 

nespremenjen, bo to pomenilo, da se morajo zaposleni v teh dejavnostih, ki niso 

cepljeni proti COVID-19 ali bolezni niso preboleli, od 23. 8. 2021 dalje obvezno 

testirati s hitrim testom vsakih 48 ur oziroma s PCR testom vsakih 72 ur, kar je z 

vidika organizacije dela za podjetja neizvedljivo in finančno nesprejemljivo. 

 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da stroka še vedno ni podala jasnega odgovora, ali bo šlo v 

tem primeru testiranja necepljenih državljanov res za ukrep varnosti in zdravja pri 

delu, ali za ukrep zagotavljanja splošne varnosti državljanov proti COVID-19. TZS, 

ZDS in ZDOPS razumemo, da gre v tem primeru za ukrep splošne varnosti 

državljanov na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in ne za ukrep, ki bi izhajal iz 

tveganja na delovnem mestu. To izhaja tudi iz dejstva, da morajo državljani npr. v 

primeru, da se nahajajo v nastanitvenih ali zaprtih gostinskih obratih predložiti 

dokazilo, da izpolnjujejo pogoj PCT.  

 

Velik del gospodarstva nima več nikakršnih rezerv, zadnjih ukrepov za pomoč pri 

okrevanju je bila deležna le peščica podjetij, izvajanje gospodarske dejavnosti pa je 

zaradi vseh omejitev tako na domačem kot tudi tujih trgih izjemno zahtevno in 

oteženo ter posledično stroškovno obremenjujoče. Novih organizacijskih ali finančnih 

obremenitev gospodarstvo zato enostavno ne bo preneslo. 

 



 
 

str. 2 

 

Glede na navedeno spodaj navedene delodajalske organizacije pozivamo Vlado RS, 

da poišče mnogo ustreznejše rešitve (npr. državni proračun kot prehodna/začasna 

oblika, različne oblike zavarovanj državljanov, evropski skladi oziroma programi…), 

ki ne bodo dodatno stroškovno in organizacijsko obremenjevale podjetij. Pogrešamo 

tudi strategijo prilagoditve zdravstvenega sistema, da bo le-ta obvladoval epidemijo. 

 

Ponovno se s tem pozivom obračamo na prebivalce Republike Slovenije, da v situaciji 

vsakodnevnega porasta števila okužb s COVID-19 v Sloveniji ravnajo kar se da 

odgovorno, in da pristopijo tudi k cepljenju proti tej nalezljivi bolezni, saj se 

gospodarske, s tem pa tudi družbene razmere v naši državi iz dneva v dan bolj 

zaostrujejo.  
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