
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. 

Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter 

ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških 

dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji. 

 

BREZPLAČNA TESTIRANJA NA LOKACIJAH LIGAŠKIH SREČANJ 2021 
 

 

Spoštovani, 
 

 

 

z naslednjim tednom se zopet pričenja izvajanje ligaških tekmovanj, in sicer sta v skladu z objavljenim 

koledarjem najprej na vrsti liga do 12 let in 2. moška članska liga.  Vse nastopajoče ekipe želimo opozoriti na 

obstoječe ukrepe Vlade RS pri izvajanju športnih programov, katere smo z vami delili prejšnji teden. 
 

Verjamemo, da si vsi želimo, da se bodo teniška tekmovanja lahko še naprej nadaljevala. Ker pa smo s strani 

nadzornih organov pod drobnogledom, vse organizatorje še posebej prosimo, da se držijo priporočil za varnost 

teniških tekmovanj, tekmovalce pa naprošamo, da navodila dosledno upoštevajo. 

 

Poleg splošnih priporočil, so še vedno v veljavi vsem znana pravila o obveznem testiranju tekmovalcev, 

spremljevalcev in uradnih oseb. Nosilec odgovornosti je organizator (tj. gostitelj srečanja), ki mora in je upravičen 

preveriti izvid testa ali drugega dokumenta (dokazila o cepljenju itd.) prisotnih oseb.  

Prav tako je organizator dolžan voditi vsakodnevni seznam vseh, katerih prisotnost na prizorišču tekmovanja je 

dovoljena. Podrobnosti priporočil najdete na tej povezavi.  

 

Brezplačna testiranja na lokacijah ligaških srečanj 
 

V kolikor kateri izmed tekmovalcev na srečanju nima veljavnega negativnega testa, ga sodnik ne sme pustiti 

nastopati. Da bo to lažje, vam bo Tenis Slovenija omogočila mobilno enoto specializirane ekipe, ki bo na voljo 

za brezplačna testiranja na lokacijah srečanj eno uro pred določenim pričetkom srečanja. V primeru 

prestavitve ali spremembe lokacije, je naloga organizatorja, da le-to sporoči in se uskladi s kontaktno osebo 

podjetja Oramed d.o.o. - Anjo Lazar Mitrovič na telefon 070 358 554 ali e-mail anja.mitrovic@oramed.si.  

Brezplačno testiranje velja samo za upravičence naštete na tej povezavi. 
 

 

 
 

Teniški pozdrav, 
Gregor Krušič,  

                                                                                     direktor Tenis Slovenije 
 

 

Ljubljana, 28. april 2021 
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