
 

 

 

POGOJ PCT OBVEZEN ZA OBISK TURNIRJA 
WTA ZAVAROVALNICA SAVA PORTOROŽ 

 
 
  
Tenis Slovenija bo od 13. do 19. septembra v Portorožu organizirala turnir serije WTA Zavarovalnica Sava Portorož. 
Po 11 letih se tako na Obalo vrača vrhunski ženski tenis. Naj spomnimo, v Porotorožu je ženski turnir potekal od leta 2005 
do leta 2010. Nastopile bodo tudi najboljše slovenske tekmovalke.  
  
Kako do vstopnic  
Do četrtfinala je ogled tekem brezplačen, za četrfine, polfinale in finale pa je potrebno kupiti vstopnice, ki so na voljo na 
bencinskih servisih Petrol, vseh Eventimovih prodajnih mestih, spletni strani Eventim ter na info točki pred Tenis areno v 
Portorožu na dan dogodka. 
 
Cene vstopnic 
Četrfinale – 5 evrov, polfinale – 10 evrov in finale – 15 evrov. Otroci do 10. leta imajo brezplačen vstop. 
 
Pogoj PCT 
Za ogled turnirja je izpolnjevanje pogoja PCT OBVEZNO v skladu z Odlokom o športnih prireditvah storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji.  
 
HAT za COVID-19  
Vse dni turnirja bo zagotovljeno testiranje na prizorišču Tenis Arena Portorož poleg info točke.  
Otroci do 15. leta starosti PCT pogoja ne potrebujejo. 

 

PCT pogoj je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:  
 
1. Z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa  
    HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 
 

2. Z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR  
    (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
 

3. Z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki  
    vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v  
    angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 
 

4. Z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:  
     – drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva    
        Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V       
        proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14  
        dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19  

        Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,  
 

 
 

 

 

https://www.tenis-slovenija.si/
https://www.eventim.si/si/vstopnice/wta-zavarovalnica-sava-portoroz-portoroz-tenis-arena-568189/event.html


 
 
 

 
    – prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca  
       AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21  

       dni,  
  – odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen- 

        Cilag najmanj 14 dni,  
    – drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba  
       cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega        
       odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela  
       odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega  
       odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer  
       ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega       
       odmerka; 
 

5. Z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik  
    presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev; 
 

6. S potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot  
    šest mesecev ali 
 

7. Z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od  
    pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom  
    cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega  
    odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

 
Organizatorji turnirja vabimo vse udeležence k upoštevanju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja.  
 
Postanite del teniškega spektakla in s strpnostjo, doslednostjo pri prevenentivnih zdravstvenih ukrepih ter z 
upoštevanjem ostalih pravil na dogodku doprinesite k uspešnosti turnirja WTA Zavarovalnica Sava Portorož! 

 

 

 

 

 


