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SPOROČILO ZA JAVNOST
V Merkurju s ponedeljkom ponovno v celoti odprti
za potrošnike po celi Sloveniji
Naklo, 12. 2. 2021
»V Merkurju s ponedeljkom, 15. 2. 2021, ponovno, po kar 87 dneh, odpiramo v celoti vse
naše trgovske centre po Sloveniji. To nas veseli, saj bodo potrošniki lahko sedaj, ko je
priprava na področju sezonskih, gradbenih in obnovitvenih del ter projektov za dom, vrt,
kmetijstvo in samooskrbo pred vrati, lahko nemoteno nakupovali in poskrbeli za svoj
dom in vrt,« pojasnjuje Blaž Pesjak, generalni direktor v Merkur trgovina, d.o.o.
Odprtje prodajaln je tako ponovno dovoljeno za vse Merkurjeve trgovine, ne glede na vrsto
blaga. V podjetju so se na odprtje že dobro pripravili in organizirali, tudi z obveznim
testiranjem vseh zaposlenih v trgovskih centrih.
»Testiranje smo izvedli organizirano in izvajalca pripeljali v vsak center. Poskrbeli smo, da
zaposleni niso čakali v dolgih vrstah zunaj na mrazu. Zaposleni so bili z načinom izvedbe
testiranja izjemno zadovoljni. Tudi sicer v naših centrih dosledno skrbimo za varnost pri
nakupovanju in za preventivo. Okužb praktično nimamo (maske, razkuževanje, razdalja,
dosledno ozaveščanje in obveščanje kupcev), naše nakupovalne površine so velike, kupcev na
kvadratni meter je precej manj kot v ostalih trgovskih dejavnostih,« še dodaja Blaž Pesjak,
generalni direktor Merkur trgovine. Merkurjevi zaposleni v trgovinah bodo redno testirani še
naprej, enkrat tedensko, vse v skladu z odlokom. Opozarjajo, da je strošek testiranja zaposlenih
visoka dodatna postavka in da bo znašal nekaj deset tisoč eur mesečno.
V Merkurju, kjer zaposlujejo 1.400 ljudi po celi Sloveniji in z razpršenostjo svojih trgovskih
centrov pokrivajo vse kotičke naše države, izpostavljajo, da so pomembno podjetje za
oskrbovanje slovenskega gospodarstva in prebivalstva. Od 16. 11. 2020 dalje so bili za fizične
osebe zaprti, z izjemo 4 dni v decembru 2020.
Ker je priprava na področju sezonskih, gradbenih in obnovitvenih del ter projektov za dom, vrt,
kmetijstvo in samooskrbo pred vrati, bo to ponovno odprtje za vse potrošnike več kot
dobrodošlo.
Stekla bodo obnovitvena dela v domovih, začenjajo se večji gradbeni projekti, prenove,
energetske sanacije, dela na vrtu, njivah ter okrog domovanj. Zato je prav, da se je državljanom
Slovenije v primežu epidemije, v izolacijah, ob delu od doma, šolanjih na daljavo … odprlo
možnosti tovrstnega ukvarjanja z domom in vrtom. Dom, vrt in urejanje okolice so prioritete
Slovencev.
V Merkurju opozarjajo na odpiralne čase trgovskih centrov:
Večina trgovskih centrov bo odprta od ponedeljka do petka do 20.00 ure, v soboto pa do 19.00
ure, razen v BTC do 20.00 ure. Več o odpiralnih časih in možnostih dostave ali prevzema na
merkur.si.
Še naprej so izdelki v Merkurju dosegljivi tudi preko spletnega nakupovanja na merkur.si,
telefonskega in elektronskega naročanja, z možnostjo prevzema v trgovinah, z dostavo na dom
in možnostjo prevzema v paketnikih pred trgovskimi centri. Kupce vabijo v ponovno odprte
trgovine, kjer je dobro poskrbljeno za varno nakupovanje.
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