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,
z velikim veseljem vam sporočamo, da smo danes s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
prejeli obvestilo, da je na podlagi izboljšanja epidemiološke situacije, Vlada RS določila nova sproščanja
začasnih omejitev.
Bistvene novosti novih omejevalnih ukrepov:
• Odpravljene so omejitve pri izvajanju športne vadbe športnikov (treningov). Po novem se treningi
lahko izvajajo za vse starostne in kakovostne skupine športnikov brez izjem, ob upoštevanju priporočil
NIJZ in panožnih protokolov.
• Odlok po novem dovoljuje izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih
sistemov ne glede na starostne kategorije športnikov in kakovostni nivo. To vključuje tudi vsa ligaška
tekmovanja in seniors tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije. Prisotnost gledalcev na tekmovanjih
še vedno ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu
ali na površinah za šport le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
• Športno rekreativno vadbo je še naprej dovoljeno izvajati individualno oziroma v skupinah do 10 oseb
pri čemer minimalna medosebna razdalja med izvajanjem športne dejavnosti ni več določena.
• Za športnike in člane njihovih ekip, katerih prisotnost na tekmovanjih je dovoljena, ter drugo
organizacijsko osebje, še naprej velja, da se lahko udeležijo tekmovanj le, če predložijo negativni
rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega
antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. Kot do sedaj, to ne velja za izjeme opisane v
priponki 1 pod točko 5.3.
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 v priponki 2.
Vabimo vas, da si pregledno razlago veljavnih ukrepov za obdobje od 26. aprila do 2. maja 2021 preberete v
priponki.
Teniški pozdrav,
Gregor Krušič,
direktor Tenis Slovenije
Ljubljana, 23. april 2021

