
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Spoštovani, 

  

pošiljamo vam informacije o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov, in sicer: 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 

izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z 

metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v 

nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 24 ur. Dokazilo je potrebno imeti ob pričetku tekmovanja in 

velja za celoten čas tekmovanja.  

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno 

rekreativno dejavnost, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG, razen če predložijo 

negativni rezultat testa HAG ali testa PCR. 

Testiranja ni treba opraviti, če imate: 

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da je od prejema drugega odmerka cepiva 

proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 

šest mesecev, ali 

– imate potrdilo zdravnika, da ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 

mesecev. 

 

Odlok stopi v veljavo danes, 19. februarja 2021, in velja do 26. februarja 2021. 

 

Za dodatna vprašanja smo vam vedno na razpolago. 

 

Se vidimo na teniških igriščih.  

 

 

                       Gregor Krušič,  

                           direktor Tenis Slovenije 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 19. februar 2021 


