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ZADEVA: OBVESTILO O BREZPLAČNIH TESTIRANJIH S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI NA TURNIRJIH 

POD OKRILJEM TENIS SLOVENIJE 

 

Spoštovani, 
 

ker se na Tenis Sloveniji (TS) za vas trudimo poenostavljati operativne procese, vas obveščamo, da bomo od 

23. aprila 2021 dalje, na lokacijah nacionalnih teniških tekmovanj pod okriljem TS, nudili opcijo testiranja 

s hitrimi antigenskimi testi (HAGT).  Testi bodo brezplačni in na voljo vsem tekmovalcem, 

trenerjem/spremljevalcem ter uradnim osebam, katerih prisotnost na prizorišču je dovoljena in potrebna za 

izpeljavo tekmovanja.  Prosimo, da imate s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. 
 

Za časa glavnega turnirja bo mobilna enota specializirane ekipe za izvajanje HAGT, na lokaciji 1., 3. in 5. dan 

turnirja. Prav tako bomo zagotavljali storitev tekmovalcem v kvalifikacijah, zato bo mobilna enota specializirane 

ekipe na lokaciji po potrebi glede na trajanje le-teh. 
 

Z izvedbo bomo tako pričeli že na naslednjih dveh turnirjih, OP 14 v Kopru in OP 18 na Slovanu.   

 

Za potrebe testiranj ostalih športnikov, trenerjev in osebja, ki so upravičeni do povračila stroškov testiranja, smo 

na Tenis Sloveniji  pripravili dogovor s podjetjem Oramed d.o.o., da lahko klubi zaprosite za mobilno enoto 

specializirane ekipe, ki bo na vaši lokaciji opravila brezplačna interna testiranja za tri osebe ali več. To storite 

tako, da kontaktirate gospo 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. 
 

Za dodatne informacije vam ostajam na voljo Katarina Obranovič O'Dell po elektronski pošti 

katarina.obranovic@tenis-slovenija.si ali telefonu 051 -271 -241. 

 

Lep pozdrav, 

Katarina Obranovič O'Dell 
            vodja tekmovalnih sistemov 
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