
 

  

 

 

 

 

Ljubljana, 6. april 2020 

 

Spoštovani, 

 

v zadnjih dneh se srečujemo za vse nas s popolnoma novo situacijo, ki od vseh nas 

terja spremembe obnašanja in ravnanja. 

Kot pristojno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v teh kriznih časih še 

posebej zavedamo pomena ohranjanja in zagotavljanja kmetijske pridelave in 

predelave ter posledično ponudbe zadostnih količin lokalne hrane za potrebe našega 

prebivalstva. V okviru usklajenih ukrepov Vlade Republike Slovenije pa je skrb vseh 

nas v enaki meri namenjena nemoteni oskrbi in ohranjanju verige preskrbe s hrano kot 

tudi spoštovanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja 

novega korona virusa SARS-CoV-2. 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/2020, 29/2020 in 32/2020), ki je sicer v 

pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, omejuje delovanje 

posameznih dejavnosti z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim korona 

virusom SARS-CoV-2. 

Kljub splošni prepovedi pa se lahko na tržnicah prodaja živila, semena, sadike 

zelenjave, sadja in rož, vendar le ob strogem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov 

za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno 

zdravje – NIJZ. 

Ministrstvo za notranje zadeve in posamezni občani nekaterih občin nas opozarjajo, da 

se na nekaterih tržnicah ne spoštuje oziroma izvaja priporočenih preventivnih ukrepov 

NIJZ. 

Na vas apeliramo, da kot upravljalci tržnic storite vse, da bodo priporočila na vaši 

tržnici strogo upoštevana in izvajana.  

Ker se tržnice po odloku smatrajo kot živilske trgovine, veljajo enaka pravila kot za 

prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega korona virusa SARS-CoV-2, ki jih 

najdete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prodajalne-in-njihove-

zaposlene-ob-epidemiji-novega-koronavirusa-sars-cov-2. 
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Spoštovani, 

pričakujemo, da boste to sporočilo sprejeli z vso resnostjo in odgovornostjo. 

 

Z željo, da si boste prizadevali v največji meri upoštevati ta poziv vas lepo 

pozdravljamo. 

 

Držimo skupaj, ostanimo povezani zaradi boljšega jutri! 

 

S spoštovanjem, 

 

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica 

 


