
Cenik šolnine za redne treninge od 1.2.2021 do 19.2.2021 
 
pripravljalne skupine in selekcije 
art (show dance, jazz, modern in step) / street (hip hop in street dance show) / ST in LA plesi 
 

Show dance, jazz, modern in 
step: 

št. treningov 
tedensko 

št. treningov 
v februarju (1. otrok)  (2. otrok) 

vse pripravljalne skupine otroci                                                
selekcija otroci mlajši 2 6 47,50 € 39,50 € 

selekcija otroci 1                                             
selekcija otroci A   
selekcija mladinci 1                               
selekcija mladinci A         
selekcija člani 1            

3 9 63,00 € 52,50 € 

 

 Treningi art pripravljalnih skupin in selekcij potekajo tudi v ponedeljek, 8.2.2021 (Prešernov dan). 
 V času zimskih počitnic od ponedeljka, 22.2.2021 do petka, 26.2.2021 treningov ni in niso vključeni v 

strošek šolnine. 
 
 

Hip hop in street dance show: 
št. treningov 

tedensko 
št. treningov 
v februarju (1. otrok)  (2. otrok) 

vse pripravljalne skupine 2 5 39,50 € 33,00 € 
vse selekcije 2 6 47,50 € 39,50 € 

 

 V ponedeljek, 8.2.2021 (Prešernov dan) treningov street pripravljalnih skupin in selekcij ni in niso 
vključeni v strošek šolnine.  

 V času zimskih počitnic od ponedeljka, 22.2.2021 do petka, 26.2.2021 treningov ni in niso vključeni v 
strošek šolnine. 

 
 

ST in LA plesi: nočni 
št. treningov 

tedensko 
št. treningov 
v februarju (1. otrok)  (2. otrok) 

pripravljalna skupina in selekcija 2 6 47,50 € 39,50 € 
 

 Treningi skupine poteka tudi v ponedeljek, 8.2.2021 (Prešernov dan). 
 V času zimskih počitnic od ponedeljka, 22.2.2021 do petka, 26.2.2021 treningov ni in niso vključeni v 

strošek šolnine. 
 
 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj v času od 1.2. do 19.2.2021 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 v znesku 5,00 eur / trening (1. otrok) oz. 4,00 eur / trening (2. otrok). 

Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.   

DDV je vključen v ceno. 
                    Kazina d.o.o. 
 
Ljubljana, 28.1.2021 


