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           TENIŠKI  KLUB TRBOVLJE           
                   

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

 
OBVESTILO O ODPRTJU TENIŠKIH IGRIŠČ V SEZONI 2021  

 
 
Pozdravljeni,  
 
članice in člani TK Trbovlje.  
 

1. Odprtje igrišč v letošnji sezoni  
 
Skladno s sprejetim odlokom Vlade Republike Slovenije o sprostitvi omejitve športnih dejavnosti bomo v 
naslednjih dneh igrišča odprli za igranje. Igrišča so v zaključni fazi urejanja in ko nam bo tudi vreme 
dopuščalo jih bomo odprli za igranje.  
 
Igrišča bodo odprta vsak dan od 8. do 12. ure in od 14. do 20. ure.  
 
O točnem datumu odprta boste še obveščeni! Takrat bo omogočena tudi rezervacija preko sistema 
Sportifiq, prej pa NE!  
 

2. Plačilo članarine za leto 2021  
 
Plačilo članarine in nakup kreditov za sezono 2021 je tako kot lansko leto, mogoče izključno z nakazilom 
na transakcijski račun kluba. Plačilo z gotovino ni  mogoče. Plačila na podlagi cenika, ki je enak kot lansko 
leto. 
 
Podatki za plačilo članarine so naslednji: 
 

- Teniški klub Trbovlje, Kolonija 1. maja 3a, 1420 Trbovlje 
 

- Številka TRR: SI56 6100 0001 7038 494, odprt pri DELAVSKI HRANILNICI d.d. 
 

- Koda namena: OTHR  
 

- Sklic:  
 
SI 00 + datum plačila.  
(npr: SI 00 2704; pomeni plačilo dne 27. aprila)  
 

- Namen plačila:  
 

V polje »Namen plačila« napišite za koga se plačuje članarina in izbrana paketa:  
Primer: Janez Novak AD  
(npr.: pomeni, da se članarina plačuje za Janeza Novaka, ki plačuje paketa A in D; paket A je letna 
članarina v  višini 20 EUR, ki mora biti plačana v vsakem primeru in paket D iz cenika). Če se 
članarina plačuje za več oseb, se navedejo imena in priimki vseh – upoštevajte možno navedbo 
znakov v polju »Namen plačila«.  
 

- Znesek: 90 EUR (npr. plačilo članarine 20 EUR in paketa D v vrednosti 70 EUR) 
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Črke (npr. AD) predstavljajo oznako paketa iz veljavnega cenika in jih OBVEZNO vpišite, saj bo le tako iz 
nakazila razvidno, kateri paket (poleg obveznega plačila članarine 20 EUR – A), kupujete.  
 
Ko bo klub na TRR prejel vaše plačilo, vam bo v roku 1 ali 2 dni preko sistema Sportifiq aktiviran paket za 
leto 2021.  
 
Zaradi obdelave nakazil s strani bank predlagamo, da članarino plačate v dnevih od ponedeljka do četrtka.  
 
Pomembno! Glede na izkušnje iz lanske sezone, kjer se marsikdo ni držal navodil, ponovno izpostavljamo, 
da OBVEZNO napišete ime in priimek tistega, za koga se kupuje in pakete, ki jih kupujete in. Le tako bo 
mogoče odpreti kredite pravi osebi!  
 
Člani Teniške šole Trbovlje: 
Plačate članarino za leto 2021, tako da v polje »Namen plačila« napišite za koga se plačuje članarina in TS.  
Obvezno navesti ime in priimek otroka, ki je član Teniške šole.  
Primer: Janez Novak TS.  
 
Ob plačilu članarine, otrok na svoje ime gratis prejme 5 kreditov. Lahko jih koristi ob sobotah in nedeljah 
neomejeno, ali od ponedeljka do petka do 15 ure.  
 

3. Veljavnost kreditov iz leta 2020  
 
Neporabljene kredite iz sezone 2020 lahko porabite do vključno sobote, 15. maja 2021. Po tem datumu so 
za igranje potrebni krediti za sezono 2021.  
 

4. Določila za upravljalce in uporabnike teniških igrišč v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19 
 
V času pandemije COVID19 je v zvezi s športno rekreacijo potrebno dosledno upoštevati vsakokrat 
veljavne usmeritve.  
 
Dovoljena je športno rekreativna vadba na zunanjih površinah oziroma na prostem. Športno rekreativna 
vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. Med izvajanjem športne vadbe je 
potrebno upoštevati priporočila NIJZ glede vzdrževanja minimalne medosebne razdalje (vsaj 2 metra). 
Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno 
vzdrževati ves čas izvajanja vadbe.  
 
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. 
 
Upravni odbor TK Trbovlje apelira, da igrajo le zdravi igralci in igralke, ter na dosledno upoštevanje teh 
navodil, morebitnih določil TZS in splošnih navodil glede preprečevanja širjenja COVID-19, ter morebitnih 
posebnih navodil, ki so objavljena na igriščih. V primeru kršitev s strani igralk in igralcev, le-ti samo nosijo 
morebitno odškodninsko odgovornost.  
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5. Veljavnost obvestila  

 
To obvestilo velja do spremembe ali preklica.  
 

6. Pošiljanje in objava tega obvestila  
 

Obvestilo so prejeli članice in člani iz sezone 2020 po elektronski pošti. Ker vseh elektronskih naslovov 
nimamo, je dokument objavljen tudi na spletni strani Teniškega kluba Trbovlje in FB profilu. Izobešen tudi 
na oglasni deski na igriščih.  
 
Veliko užitka ob igranja in ostanite zdravi.  
 
 
Upravni odbor TK Trbovlje  
 
 
Trbovlje, 24. april 2021 
 
Priloga:  

- Cenik za sezono 2021     
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