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začela se je poletna teni-
ška sezona; preverili smo, 
kakšne so cene za igranje 
tega priljubljenega športa; 
dodajamo še, koliko stane 
učenje tenisa in zgodbo 
našega trenutno najboljše-
ga teniškega igralca gre-
gorja Žemlje

STELA MIHAJLOVIĆ | 

stela.mihajlovic@finance.si 

Cena za uro igranja tenis na zuna-
njem igrišču je v povprečju približno 
šest evrov.
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Čeprav ni več čutiti takšne ev-
forije, kot je v Sloveniji vla-
dala pred desetletjem ali dve-
ma, je tenis še vedno šport s 

številnimi privrženci. Ni pa prav po-
ceni. Poleg opreme je treba računati z 
najemom igrišča, ki stane povprečno 
okoli šest evrov na uro. Popolni zače-
tniki morajo odšteti še za ure za tre-
nerja, cene se gibljejo med šestimi in 
30 evri na uro. Da postanete vrhunski 
teniški igralec, boste porabili nekaj sto 
tisočakov. Gregor Žemlja je do 18. leta 
vložil 300 tisoč evrov.

Konec aprila in v začetku maja zaživi 
večina teniških igrišč po Sloveniji. Seveda 
tenis nikoli ni veljal za ravno poceni šport, 
kot sta košarka in nogomet, za katera so 
igrišča brezplačna. Vsi, ki so kdaj prijeli 
za teniški lopar, vedo, da je treba za vsako 

igranje plačati igrišče, če si član kluba pa le-
tno članarino. Ponekod je tudi kombinacije 
obojega. Poglejmo, kaj se teniškim igralcem 
po Sloveniji obeta v letošnji poletni sezoni. 

Cena za uro igranja tenisa na zunanjem 
igrišču je v povprečju približno šest evrov. 
Če se boste odločili za nočno igranje pri 
razsvetljavi, bo ura dražja še za nekaj 
evrov. Občutno dražje je tudi igranje v 
dvorani. Ponekod so cene višje, celo od 
20 evrov na uro (glej tabelo). 

Učenje ni PoCeni
Za tiste, ki prvič stopate na teniška igri-

šča, je lahko dodatni strošek tudi učitelj 
tenisa. Cene učenja tenisa se precej raz-
likujejo. »Cene trenerskih ur naj bi bile 
po priporočilih Trenerske organizacije 
Slovenije prilagojene izobrazbi oziroma 
licenci trenerja – od vaditelja do trenerja 
licenc. Po mojih izkušnjah vaditelj raču-
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Šest evrov za igri    šče, 300 tisoč za prvaka"Do začetka član-
skih turnirjev, torej 
turnirjev Futures, ki 
že imajo nagradni 
sklad in na katerih 

je Grega začel igrati 
pri 18 letih, se je 

nabralo za približno 

300 tisoč 
evrov stroškov," 

pravi Darinka Že-
mlja, mati trenutno 
najboljšega sloven-

skega teniškega 
igralca.
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na na uro šest evrov, trener z licenco C 
12 evrov, z licenco B 15 evrov, trener z 
licenco A pa 20 evrov,« našteva teniški 
trener Tomaž Mencinger. Hkrati mora 
učenec plačati tudi stroške igrišča, ki so 
odvisni od sezone. 

Poglejmo cene učenja v konkretnih 
klubih. V novomeškem teniškem klu-
bu Portovald se cene osebnega trener-
ja gibljejo od 10 do 16 evrov na uro, 
k čemur je treba dodati še približno 
šest evrov za najem igrišča. Malo 
dražji so v klubu Jaki šport, kjer sta-
ne ura treninga z osebnim trenerjem 
od 15 do 20 evrov. »Treba je tudi za-
kupiti igrišče, kar v zimskem obdo-
bju - od oktobra do aprila – stane 600 
evrov za fiksno določeno uro enkrat 
na teden, v preostalih petih mesecih 
pa 200 evrov. Tečaji pri nas trajajo se-
dem ali deset mesecev. Fiksni strošek 

za sedemmesečni tečaj je za posame-
znika 1.120 evrov, seveda pa se lahko 
razdeli med več udeležencev – hkrati 
so lahko največ štirje. V klubu Tennis 
Academy Breskvar v Ljubljani ponuja-
jo profesionalni trenerji individualne 
ure za 30 evrov, v kar je vštet tudi na-
jem igrišča. 

»Začetniku predlagam, da si najame 
trenerja za deset individualnih ur, po-
zneje pa lahko vadi v skupini (dva do 
štirje igralci). Namen individualnih ur 
je učenje tehnike, ko pa se oseba en-
krat teh osnov nauči, potrebuje veliko 
ponovitev, zato je skupinski trening 
primernejši – tako z vidika stroškov, 
saj se ti razdelijo med dva, tri ali štiri 
igralce, kot tudi z vidika učenja, saj je 
trening v skupini zanimivejši in bolj 
razgiban,« svetuje Mencinger. Ure so 
seveda prilagojene znanju in željam 

posameznikov. V Portovaldu organizi-
rajo tečaje za začetnike, ki se naučijo 
osnovnih udarcev in pravil igre, in ti-
ste, ki želijo svoje znanje izpopolniti. 
Trajanje tako enega kot drugega teča-
ja je 10 ur, cena je 180 evrov in se deli 
s številom udeležencev. »Priporoča-
mo največ štiri udeležence hkrati, saj 
manj jih je, več se naučiš,« pojasnjuje 
Jiří Volt, trener v klubu Portovald. 

Kaj, če nimam SoigralCa?
Marsikdo si želi igrati tenis, pa 

nima ustreznega soigralca. Na vpra-
šanje, ali je mogoče najeti 'sparin-
gpartnerja', so nam v klubih veči-
noma odgovorili, da je možno najeti 
trenerja, cena pa je enaka ceni indi-
vidualne ure. »Ne poznam kluba, ki 
bi omogočal najti partnerja, lahko 
pa najamete cenejšega trenerja in 

 Bonton na teniškem 
   igrišču

• Na igrišče pridite vedno v primerni 
športni opremi

• na igrišče greste tri minute pred 
začetkom igralne ure, v tem času 
predhodni igralci »potegnejo« igrišče,

• na igrišču izklopite zvonjenje mobil-
nega telefona, vzemite si »svoj« čas 
in se posvetite igri,

• obvladujte se v svojih odzivih ob 
tekmovalnih trenutkih (ne mečite 
loparjev, ne bodite preglasni ...),

• ne motite igralcev na sosednjih 
igriščih,

• pravočasno nehajte igrati in pravilno 
»povlecite« igrišče.

Vir: www.millenium.btc.si

Šest evrov za igri    šče, 300 tisoč za prvaka
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Koliko stanejo ura tenisa, paketi in sezonske karte v nekaterih teniških klubih∎

Kje Cena ure (v EUR) Paketi, sezonske, letne karte
Tennis Academy Breskvar, Ljubljana 5 do 6* 45 do 54* komplet 10 ur

7 z razsvetljavo (od 20h) 63 komplet 10 ur (z razsvetljavo-od 20h)
180 sezonska karta za fiksno uro

Millenium, športni center BTC, Lju-
bljana

14,5 do 23* dvorana 72,5 do 115* paket 5+1

Športni park Kodeljevo, Ljubljana 7
13 z razsvetljavo

Hit Club, Ljubljana 3 do 6* 75 do 350** letna članarina
Teniški klub Grosuplje 3 - 5* 120 sezonska karta s fiksno uro

7 z razsvetljavo
Harmonija, Mengeš 12,5 do 22,5* člani - dvorana 70 do 120* paket 5+1

15 do 27 nečlani - dvorana 160 abonma - 1 ura na teden
290 abonma - 2 uri na teden (blok)

Tenis center Kranj 3,5 do 5** člani
8 nečlani

ŠRC Fontana, Maribor 5 do 6 60 do 130** letna karta
6 do 9 z razsvetljavo

Teniški klub Koper 7,1
10 z razsvetljavo

Teniški klub Portorož 6 do 9,5 odvisno od podlage 85,5 komplet 10 ur
10,5 do 14 z razsvetljavo 161,5 komplet 20 ur

400 sezonska karta
545 družinska karta

Terme Čatež 6,5 58,5 komplet 10 ur - zunanje igrišče
13 do 18* dvorana 135 letna karta - zunanje igrišče

115 do 150* komplet 10 ur - dvorana
Vila Cereja, Velike Lašče 5 45 komplet 10 ur

100 sezonska karta za fiksno uro
180 neomejena sezonska karta

Klub Portovald, Novo Mesto 3 do 6* nečlani 65 komplet 20 ur - nečlani
55 komplet 20 ur - člani

3 do 4* člani 85 komplet 40 ur - člani
Športni center Žalec 3 do 6* 107 sezonska karta za fiksno uro
Lipica 4 do 8*
Športni park Nino, Apače 8 nečlani 72 komplet 10 ur

7,2 člani 136 komplet 20 ur
Vir: ponudniki in njihove spletne strani. Op.: * cena ure je odvisna od termina, dopoldanski so cenejši od popoldanskih, večernih in med vikendom; ** cena je odvisna od števila ugodnosti ali starostne skupine imetnika. Izbor klubov 
je povsem naključen in ni plačan. 
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igrate z njim,« svetuje Mencinger. 
Našli pa smo spletni portal (www.
tenispartner.info), ki je namenjen 
združevanju vseh, ki radi igrajo te-
nis in jim pomaga pri dogovarjanju 
za partijo tenisa. Na portalu se regi-
strirate ter pustite svoje podatke in 
datum, ko bi želeli igrati, oziroma 
poiščete ustreznega soigralca med 
drugimi iščočimi. 

Bo vaš otroK tenišKa zvezda?
Seveda pa je pri tenisu tako kot pri 

drugi športih pogosto vprašanje star-
šev nadobudnih malih tenisačev tudi, 
kdaj naj otrok začne vaditi tenis in ko-
liko to stane. »Primerna starost se mi 

zdi med četrtim in šestim letom, 
seveda vse prek igre in zaba-
ve. Lahko začne tudi pozne-
je, vendar mu je treba najti 
primerno skupino po znanju 
in starosti,« meni Dejan Jaki iz 
kluba Jaki šport. Sprva otroci razvijajo 
predvsem motorične sposobnosti, ki 
so potrebne za igranje tenisa. Kakšnih 
posebnih telesnih zmogljivosti za za-
četek otrok ne potrebuje. »Najprej so 
treningi namenjeni zlasti razvijanju 
in izboljšanju koordinacije, tehnike in 
agilnosti,« pravi Jaki. Dopolni ga Men-
cinger: »Dobre telesne predispozicije 
se bodo pozneje izrazile v veliko hitrej-
šem napredku v primerjavi z manj na-

darjenimi otroki. Na treningih se otro-
ci veliko igrajo z žogami, ki so večje 
in mehkejše, ter uporabljajo manjše 
in lažje loparje. Sčasoma, ko se njihov 
občutek za žogo izboljša, igrajo mini-
tenis. »Cilj takih treningov je navdušiti 
otroke za tenis, jih naučiti osnov, saj 
lahko v naslednjih letih izredno hitro 
napredujejo. Če pa se najema trener 
za individualno delo z otrokom, je 

e-stave.comPoskusite pri nas

Recesija?
Slabi donosi?

Vzemite stvar 
v svoje roke!

e-stave.comPoskusite pri nas

10 €bonusa za nove člane

Recesija?
Slabi donosi?

Vzemite stvar 
v svoje roke!

10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za 
bonusa za nove člane

nove člane
nove člane
nove člane
nove člane
nove člane
nove člane

10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €10 €
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

bonus_finance_210x148.pdf   1   15.5.2009   13:09:09

fo
to

: d
re

am
st

im
e.

co
m

MF05_58_61.indd   26 15.05.2009   16:53:31 Uhr



MOJE FINANCE | TENIS | 27

primerna starost šele pri sedmih letih, 
ko ima ta že ustrezne motorične spo-
sobnosti in je sposoben koncentraci-
je, potrebne za takšen trening,« meni 
Mencinger. Podoben pristop imajo v 
klubu Portovald. »Priporočljivo je, da 
se otrok ukvarja z različnimi športi, saj 
bo na podlagi splošne razvil specifično 
motoriko. Začne naj pri štirih ali petih 
letih, ko gre predvsem za spoznavanje 
športa in iger z žogo,« svetuje Volt. Te-
niška šola za otroke v klubu Portovald 
stane od 40 do 70 evrov za osem tre-
ningov (odvisno od sezone), v klubu 
Jaki od 60 do 100 evrov za osem ur tre-
ningov na mesec, odvisno od zahtev-
nostne stopnje. V klubu Tennis Aca-
demy Breskvar bodo starši za trening 
predšolskih otrok na mesec odšteli 60 
evrov, pri čemer so v skupini po štirje 
otroci, treningi pa so dvakrat na teden. 
Enkrat na teden je učenje tenisa in en-
krat trening motorike. 

V klubu Portovald teniške tečaje za 
otroke od desetega leta delijo v dve 
skupini – tekmovalno in rekreativno. 
To je pohvalno, saj se mnogo staršev 
pritožuje, da njihovega otroka v mar-
sikaterem klubu v različnih športih 
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zavračajo, ker je njihov cilj predvsem 
kakovostno preživljanje prostega časa, 
in ne vrhunski športni dosežki.

Žemljev finančni zalogaj
Stroški, povezani z vrhunskimi te-

niškimi dosežki, so vse prej kot niz-
ki. Preden otrok v tenisu začne do-
segati rezultate, od katerih si lahko 
obeta vsaj nekaj zaslužka, bodo star-
ši ob nekaj sto tisoč evrov. »Do začet-
ka članskih turnirjev, torej turnirjev 
Futures, ki že imajo nagradni sklad 
in na katerih je Grega začel igrati pri 
18 letih, se je nabralo za približno 
300 tisoč evrov stroškov,« pravi Da-
rinka Žemlja, mati trenutno najbolj-
šega slovenskega teniškega igralca, 
in dodaja: »Upoštevati je treba, da to 
velja za igralca Gregovega kova, ki 
je že kot mladinec hodil po svetu, s 
čimer se je strošek občutno povišal.« 
Za igralca, ki tekmuje le v Sloveniji, 
so stroški nižji. »Nižji so tudi stroški, 
če igralec večinoma  obiskuje bližnje 
evropske turnirje. Toda ti turnirji so 
običajno kvalitetnejši, zato si igralci, 
ki imajo dovolj finančnega zaledja  
točke raje nabirajo na bolj oddalje-

nih oziroma eksotičnih turnirjih s 
slabšo udeležbo," pravi Grosupeljski 
trener Marko Škrjanc. Če pa igralec 
obiskuje predvsem bližnje evropske 
turnirje,  po njegovem mnenju do 18. 
leta zadostuje že kakih dvesto tisoč 
evrov.  

Po drugi strani pa vsakega seveda 
zanimajo tudi zaslužki. "Zaslužki na 
turnirjih Futures so bolj napitnina 
kot omembe vreden prihodek, saj je 
tam celoten sklad 10 tisoč dolarjev, 
kar pomeni, da zmagovalec dobi pri-
bližno 1.200 dolarjev, pa še davek je 
treba odbiti. Nagrade se povečajo na 
turnirjih serije Chalenger, pa še tam, 
če takoj izgubiš, dobiš le približno 
300 evrov bruto; pri tem pa si predsta-
vljajte, kolikšne stroške imaš, da tja 
sploh prideš, spiš, in ješ. Poleg tega 
pa na teh turnirjih niti ne moreš igra-
ti, dokler nisi dovolj visoko na teniški 
lestvici, skratka, gre za začaran krog. 
Naj še povem, da je naše stroške, po-
vezane z Gregovim tenisom, najbrž 
precej znižalo dejstvo, da smo imeli 
teniško dvorano doma,« je svoje izku-
šnje za Moje finance razgrnila Darin-
ka Žemlja.
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