
CELOLETNI PLESNI PROGRAMI ZA CICIBANE IN OSNOVNOŠOLCE 2020/2021 
 

cenik šolnine za eno osebo 
 

 

posamezna vaja 
 

 cena / vaja online         cena / vaja v dvorani         

vsi programi 12,00 € 15,00 € 

 
 

3. sklop vaj: od ponedeljka, 4.1.2021 do petka, 19.2.2021 / 7 vaj 
 

 
cena / vaje online         

(1. otrok) 
cena / vaje online         

(2. otrok, 2. tečaj)* 
cena / vaje v dvorani          

(1. otrok) 
cena / vaje v dvorani         
(2. otrok, 2. tečaj)* 

programi 45 minut 46,00 € 37,00 € 61,50 € 49,00 € 

programi 60, 75 in 90 minut 55,00 € 46,00 € 73,50 € 61,50 € 
 

 Zaradi praznika odpade vaja v ponedeljek, 8.2.2021 (Prešernov dan) – nadomeščanje v ponedeljek, 21.12.2020. 
 V času zimskih počitnic od ponedeljka, 22.2.2021 do petka, 26.2.2021 vaj ni in niso vključene v strošek šolnine. 

 
 

4. sklop vaj: od ponedeljka, 1.3.2021 do ponedeljka, 3.5.2021 / 8 vaj 
 

 
cena / vaje online         

(1. otrok) 
cena / vaje online         

(2. otrok, 2. tečaj)* 
cena / vaje v dvorani          

(1. otrok) 
cena / vaje v dvorani         
(2. otrok, 2. tečaj)* 

programi 45 minut 52,50 € 42,00 € 70,00 € 56,00 € 

programi 60, 75 in 90 minut 63,00 € 52,50 € 84,00 € 70,00 € 
 

 V času prvomajskih počitnic od ponedeljka, 26.4.2021 do petka, 30.4.2021 vaj ni in niso vključene v strošek 
šolnine. 

 
 

5. sklop vaj: od torka, 4.5.2021 do ponedeljka, 21.6.2021 / 7 vaj 
 

 
cena / vaje online         

(1. otrok) 
cena / vaje online         

(2. otrok, 2. tečaj)* 
cena / vaje v dvorani          

(1. otrok) 
cena / vaje v dvorani         
(2. otrok, 2. tečaj)* 

programi 45 minut 46,00 € 37,00 € 61,50 € 49,00 € 

programi 60, 75 in 90 minut 55,00 € 46,00 € 73,50 € 61,50 € 

 
 
* Popusti za 2. otroka in 2. tečaj 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.  

 
 
 



plačilo šolnine za celoletne programe za otroke 
 

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

Šolnino poravnate ob začetku posameznega sklopa vaj po ustreznem ceniku – v primeru, da vaje izvajamo online, za 
plačilo velja znižana cena za online vaje, v primeru da bo možna izvedba vaj v dvorani, za plačilo velja redna cena za 
vaje v dvorani. 
 

Za plesalce s poravnano šolnino za online vaje za posamezen sklop, znižana cena velja za vse vaje v tem sklopu – tudi v 
primeru, da bo izvedba vaj v dvorani možna pred iztekom posameznega sklopa vaj. 
 

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 oz. nam potrdilo o plačilu posredujte po 
elektronski pošti na info@kazina.si. 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. ali preko spletnega nakupa (preko povezave, ki jo prejmete na 
predračunu s podatki za plačilo). 
 
 

naknadni vpis v skupino  
 

V primeru naknadnega vpisa v skupino tečajniku znesek šolnine zmanjšamo za število zamujenih vaj:  

 za vaje online: v znesku 5,00 eur (1. otrok) oz. 4,00 eur (2. otrok) za vsako zamujeno vajo. 
 za vaje v dvorani: v znesku 7,00 eur (1. otrok) oz. 6,00 eur (2. otrok) za vsako zamujeno vajo. 

Plesalci, ki online vaj ne obiskujete, bi se pa želeli skupini pridružiti ob pričetku izvajanja vaj v dvorani, v primeru, da z 
izvedbo vaj pričenjamo v sredini posameznega sklopa vaj, za tekoči sklop vaj poravnate šolnino po rednem ceniku za 
vaje v dvorani v sorazmernem znesku za število vaj od datuma obiska prve vaje do vključno zadnje vaje v tekočem 
sklopu vaj.  

 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine udeležencu upoštevamo samo v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe - 
na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@kazina.si in ob predložitvi 
zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.  

Upošteva se celoten čas trajanja odsotnosti: 

 za vaje online: v znesku 5,00 eur / vajo (1. otrok) oz. 4,00 eur / vajo (2. otrok), 
 za vaje v dvorani: v znesku 7,00 eur / vajo (1. otrok) oz. 6,00 eur / vajo (2. otrok), 

Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje. 
 
 
DDV je vključen v ceno. 
 
                    Kazina d.o.o. 
 
 
Ljubljana, 10.12.2020 


