
CELOLETNI PLESNI PROGRAMI ZA OTROKE 2018/2019 
 

Cenik šolnine za celoletne plesne programe za otroke  
 

cicibani in osnovnošolci      

vsi programi      81,00 € za 8 vaj 

          91,00 € za 9 vaj 

                   101,00 € za 10 vaj  

 

posamezna vaja       15,00 €  za 1 vajo 

 

naknadni vpis v skupino  

šolnina se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj     7,00 €  za 1 vajo 

 

 

počitnice in prazniki v šolskem letu 2018/2019 
 

V času počitnic in praznikov vaj ni, niti niso vključene v strošek šolnine.  
 

Počitnice in prazniki v šolskem letu 2018/2019 so: 

jesenske počitnice: 29.10.2018 (ponedeljek) - 2.11.2018 (petek)  

novoletne počitnice: 24.12.2018 (ponedeljek) - 2.1.2019 (sreda)  

zimske počitnice: 24.2.2019 (ponedeljek) - 1.3.2019 (petek)  

prvomajske počitnice: 29.4.2019 (ponedeljek) - 3.5.2019 (petek) 

-------------------------------------------------------------- 

Zaradi praznikov odpadejo vaje, ki se nadomeščajo: 

petek, 8.2.2019 (Prešernov dan) - nadomeščanje v petek, 4.1.2019  

ponedeljek, 22.4.2019 (Velikonočni ponedeljek) - urnik nadomeščanja bo znan naknadno 
 

četrtek, 20.6.2019 - nadomeščanje v četrtek, 3.1.2019 

 

 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj se pri plačilu redne mesečne šolnine upošteva skladno s plačilnimi pogoji. 

 

 

plačilo šolnine za celoletne programe za otroke 
 

Šolnina za celoletne programe za otroke se plačuje 4x letno – ob pričetku novega četrtletja. Šolsko leto je 

razdeljeno na 4 četrtletja: 

1. četrtletje: 10.9.2018 (ponedeljek) - 9.11.2018 (petek) / 8 vaj  

2. četrtletje: 12.11.2018 (ponedeljek)  - 18.1.2019 (petek) / 8 vaj  

3. četrtletje: 21.1.2019 (ponedeljek) - 5.4.2019 (petek) / 10 vaj  

4. četrtletje: 8.4.2019 (ponedeljek) - 19.6.2019 (sreda) / 10 vaj 
 

Šolnino je potrebno poravnati pred pričetkom prve vaje. 
 

Plačilo je možno osebno na vpisu v Kazini v Šiški v času uradnih ur z gotovino in karticami BA, Maestro, Karanta, 

Eurocard in Visa ali z nakazilom na transakcijski račun Kazine d.o.o.. 



popusti 
 

 ob vpisu več otrok iz iste družine          

  cena za drugega in vsakega naslednjega otroka  67,00 € za 8 vaj  

     75,00 € za 9 vaj  

          84,00 € za 10 vaj  

 pri vpisu v več tečajev v istem mesecu        

  cena za vsak dodatni izbrani tečaj v istem mesecu  67,00 € za 8 vaj  

  za starše  67,00 € za 8 vaj 

              

* Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo. 

* Ob vpisu več otrok iz iste družine velja polna cena tečaja za otroka, ki tedensko opravi največje število rednih 

treningov, do popusta so upravičeni vsi ostali otroci. V primeru, da vsi otroci opravijo enako število rednih 

treningov tedensko, velja polna cena tečaja za najstarejšega otroka, do popusta so upravičeni vsi mlajši otroci.  

 

 

 

 

DDV je vključen v ceno. 

 

                    Kazina d.o.o. 

Ljubljana, 1.8.2018 
 

 

 


