
 
 
 

                     Koper, 1. marec 2021 
 
 
Spoštovani; 
 

Spričo težav, ki jih imate številne pravne osebe z zagotavljanjem rednega testiranja na Covid-

19 v panogah, kjer je testiranje obvezno 1x na teden, vam želimo sporočiti naslednje: 

 

• Primorska gospodarska zbornica je sklenila sodelovanje s pooblaščeno zdravstveno 
ekipo, ki bo na sedežu PGZ (Ferrarska 2, Koper) redno izvajala testiranje na Covid-19  
za zaposlene v dejavnostih, kjer je to obvezno, vsako soboto, dokler bo trajal ta ukrep 
vlade.   

 

• Testiranje bo potekalo vsako soboto od 9.00 ure zjutraj naprej. Hitrost testiranja na 
Covid-19 je 1 oseba na 2 minuti, kar pomeni, da bomo na uro lahko testirali do 30 
oseb.  

 

• Podjetje, zadruga ali s.p., ki deluje v dejavnostih, kjer je negativen hitri test na Covid-
19 obvezen, lahko svoje zaposlene prijavi na testiranje najkasneje do četrtka 4. 
marca 2021 do 10.00 ure dopoldne na e-naslov info@pgz-slo.si . 
 

• Za uspešno prijavo bomo šteli, če od podjetja (zadruge, s.p.) prejmemo podpisan 
obrazec oz. tabelo, ki mora biti v celoti izpolnjena (vnešeni vsi podatki!). Posebej 
mora biti specificirano, če kdo od zaposlenih potrebuje pisno potrdilo, da je 
negativen na Covid-19 še isti dan. V tem primeru bo ta oseba morala počakati do 20 
minut po opravljenem testu, da bo to potrdilo lahko dobila od izvajalcev testiranja. 
Vsi ostali bodo prejeli SMS sporočilo na svojo številko mobilnega telefon, ki je kot 
podatek obvezni del prijave, s strani NIJZ. 
 

• Glede na prijave bomo na PGZ v četrtek 4.3.2021 popoldne pripravili urnik testiranj 
(interval 2 minuti) s pričetkom ob 9.00 uri. Prijavljena oseba na testiranje mora biti na 
sedežu PGZ do 10 minut pred določenim terminom. Tako ne bo gneče in bomo lahko 
zagotovili izpolnjevanje vseh varnostnih in epidemioloških priporočil NIJZ. 
 

• Največje število testiranj, ki jih lahko opravimo na sedežu PGZ v Kopru je 230. Pri 
tem velja sistem: kdor se prej prijavi, bo prej na vrsti. Ko presežemo zgornjo mejo, 
prijav ne bomo mogli sprejemati več. 
 

mailto:info@pgz-slo.si


• POMEMBNO: za zaposlene v dejavnostih, kjer je testiranje na COVID-19 obvezno 
(1x na teden) je testiranje na sedežu PGZ brezplačno. Te dejavnosti imajo tudi 
prednost pri uvrščanju na urnik cepljenja. Če bo takih oseb (ki se morajo obvezno 
testirati) manj kot 230, lahko testiranje po vnaprej pripravljenem urniku (naredi ga 
PGZ) opravijo tudi zaposleni iz drugih dejavnostih. V tem primeru je cena testiranja 
15 EUR na osebo. 

 
 
Za podrobnejše informacije nas lahko pokličite na telefonsko številko 05 66 25 830. 
 
Zaradi zagotavljanja ažurnosti testiranih oseb, vas vljudno prosimo, da nam vsak teden 
najkasneje do četrtka do 10.00 ure (začenši s prihodnjim četrtkom 11.3.2021) pošljete 
obvestilo, če se kdo iz seznama ne namerava testirati. Tako se bomo izognili »luknjam« v 
urniku testiranj in bomo imeli za vsak tekoči teden točen seznam prijavljenih.  
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Robert Rakar 
Direktor 

 
 
 


