
KAZINA ODPRTI TRENINGI 2020/2021 
hip hop in modern 
 
število predvidenih odprtih treningov po mesecih v šolskem letu 2020/2021  
 

 
hip hop                            

ponedeljek in sreda 
modern                

ponedeljek in sreda 
september 10 10 
oktober 6 6 
november 9 9 
december 7 7 
januar 8 8 
februar 5 5 
marec 10 10 
april 5 5 
maj 9 9 
junij 7 7 

 

 
cenik šolnine za treninge od 31.8.2020 do 23.6.2021 
 

Cena ob plačilu vseh razpisanih odprtih treningov v tekočem mesecu za posamezno plesno zvrst 
 

redna cena  cena s popustom * 
105,00 € / 10 treningov 

94,50 € / 9 treningov 
84,00 € / 8 treningov 
73,50 € / 7 treningov 
63,00 € / 6 treningov  
52,50 € / 5 treningov 

87,50 € / 10 treningov 
79,00 € / 9 treningov 
70,00 € / 8 treningov 
61,50 € / 7 treningov 
52,50 € / 6 treningov 
44,00 € / 5 treningov 

 

* cena s popustom velja za drugega otroka, študente in ob vpisu v drugi tečaj 

 
Cena ob plačilu posameznih odprtih treningov v tekočem mesecu za katerokoli plesno zvrst 
 

 redna cena  
plačilo za posamezen trening 15,00 € / trening 

plačilo za vnaprej znano število treningov v tekočem mesecu za 
katerokoli od plesnih zvrsti (najmanj 2 treninga) 

 
12,00 € / trening 

 
 
 

plačilo šolnine za odprte treninge 
 

Obisk vaj omogočimo plesalcem, ki imate poravnano šolnino pred udeležbo na vaji. 
 

Šolnino poravnate do roka plačila navedenega na predračunu. V kolikor poravnate šolnino preko spletne banke manj 
kot tri delovne dni pred prvo vajo, na vajo prinesite dokazilo o plačilu. Pri plačilu preko spletnega nakupa je plačilo 
zabeleženo takoj in vam ni potrebno predložiti dokazila o plačilu. 
 



Plačate lahko osebno na vpisu v Kazini v Šiški v času uradnih ur z gotovino in karticami BA, Maestro, Karanta, Eurocard 
in Visa, z nakazilom na transakcijski račun Kazine d.o.o., preko direktne obremenitve SEPA (plačilo se izvede 20. v 
mesecu za naslednji mesec) ali preko spletnega nakupa (preko povezave, ki jo prejmete na predračunu s podatki za 
plačilo). 
 
Popusti se med seboj ne seštevajo. 

 
 

počitnice in prazniki v šolskem letu 2020/2021 
 

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

Počitnice in prazniki v šolskem letu 2020/2021 so: 
jesenske počitnice: 26.10.2020 (ponedeljek) - 30.10.2020 (petek)  
novoletne počitnice: 22.12.2020 (torek) – 1.1.2021 (petek)  
zimske počitnice: 22.2.2021 (ponedeljek) - 26.2.2021 (petek)  
prvomajske počitnice: 26.4.2021 (ponedeljek) - 30.4.2021 (petek) 
 

ponedeljek, 8.2.2021 (Prešernov dan)  
ponedeljek, 5.4.2021 (Velikonočni ponedeljek)  
 
 

v primeru, da trening odpade: 
 

Treninge odpovedane s strani Kazine (odsotnost trenerja zaradi tekmovanj, bolezni) bomo nadomeščali v 
nadomestnih terminih. V kolikor nadomeščanja ne bi bilo mogoče izvesti se ustrezno zmanjša mesečna šolnina.  

 
 

v primeru neudeležbe na treningu: 
 

Odsotnost plesalca s treningov se pri plačilu šolnine upošteva skladno s plačilnimi pogoji. 

 
 
 
 
 
DDV je vključen v ceno. 
 
                    Kazina d.o.o. 
Ljubljana, 1.8.2020 
 


