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           TENIŠKI  KLUB TRBOVLJE           
                   

                          Kolonija 1. maja 3 a, 1420 Trbovlje               Telefon: /03/ 56 22 116 
 

               

CENIK ZA SEZONO 2021 
 

A ČLANARINA (pridobitev statusa »član«, brez kreditov) 20,00 €  

 
DOPOLDANSKO IGRANJE – od 8.00 – 12.00 ure (cene veljajo za člane)  

B ČLANARINA (10 kreditov) 20,00 €  

C Dodatna ura   3,00 € 

Dopoldanski krediti veljajo tudi za igranje ob sobotah, nedeljah in praznikih.  
 

CELODNEVNO IGRANJE – od 8.00 – 12.00 ure in od 14.00 – 22.00 ure (cene veljajo za člane)  

D ČLANARINA (20 kreditov) 70,00 €  

E ČLANARINA (10 kreditov) 40,00 €  

F Dodatna ura   5,00 € 

Krediti veljajo tudi za igranje ob sobotah, nedeljah in praznikih.  
 

UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI (cene veljajo za člane) 

G ČLANARINA (20 kreditov za dopoldansko in popoldansko 
igranje) 

 50,00 € 

H Dodatna ura   3,00 € 

Krediti veljajo tudi za igranje ob sobotah, nedeljah in praznikih.  
 

NEOMEJENO IGRANJE (cene veljajo za člane)  

I ČLANARINA (neomejeni krediti za rezervacijo) 50,00 €  

Neomejeno igranje velja od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih. Vsi 

igralci morajo imeti kupljen paket.   

 
KOMERCIALNA URA (zakup posamezne ure-cena velja za nečlane) 

J DOPOLDANSKA ALI POPOLDANSKA URA   7,00 €  

 
FIKSNA URA (zakup 1 fiksne ure na teden za celotno sezono) 

K DOPOLDANSKA ALI POPOLDANSKA URA   200,00 €  

V primeru nezmožnosti igranja ni nadomeščanja.  
 

TENIŠKA ŠOLA 

Člani Teniške šole ob plačilu članarine prejmejo 5 kreditov gratis. Koriščenje je možno ob sobotah, nedeljah 
in praznikih neomejeno ter od ponedeljka do petka do 15 ure.  

 
VČLANITEV: 

Včlanitev je veljavna po plačilu članarine. Plačilo članarine ali drugih paketov se izvede na TRR kluba, v 

enem obroku. Cene so v evrih. DDV ni vključen v ceno, ker TK Trbovlje ni davčni zavezanec.  
 

REZERVACIJA IGRIŠČ: 
Člani morajo rezervacije opraviti preko internetne povezave http://tk-trbovlje.sportifiq.com.  

Pogoj za rezervacijo za člane je plačana članarina in registracija v sistem.  
 

Sklep o članarini in drugih storitvah je bil sprejet na seji Upravnega odbora, dne 24.3.2021. Cene veljajo za 

sezono 2021.  
Upravni odbor  

TENIŠKI KLUB TRBOVLJE 
Predsednik: Matjaž Popotnik 
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