
PRIPRAVLJALNE in SELEKCIJSKE SKUPINE – JUNIJ 2021 
 
cenik šolnine za redne treninge v juniju 2021 
show dance, jazz, modern in step / hip hop in street dance show / ST in LA plesi 
 

Treningi art in street pripravljalnih in selekcijskih skupin, ki se ne bodo udeležile Državnega prvenstva v modernih 
tekmovalnih plesih, bodo potekali do vključno srede, 23.6.2021. 
 

Treningi art in street pripravljalnih in selekcijskih skupin, ki se bodo udeležile Državnega prvenstva v modernih 
tekmovalnih plesih, bodo potekali do vključno petka, 25.6.2021. 
 

Treningi pripravljalne in selekcijske skupine ST in LA plesov bodo potekali do vključno četrtka, 24.6.2021. 
 

Spodnja cena šolnine velja za obisk vaj v dvorani. V primeru sodelovanja na treningih izključno in samo preko Zooma 
vam priznamo 25% popust na redno ceno šolnino. 
 

Show dance, jazz, modern 
in step: 

datum zadnjega 
treninga v juniju 

število 
treningov 
tedensko 

število 
treningov 

v juniju 

mesečna 
šolnina za junij 

(1. otrok) 

mesečna 
šolnina za junij 

(2. otrok) 
jazz pripravljalna skupina 
otroci mlajši (Mirjam) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

jazz pripravljalna skupina 
otroci nadaljevalni A (Mojca) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

jazz pripravljalna skupina 
otroci nadaljevalni B (Mojca) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

jazz pripravljalna skupina 
mladinci (Mitja) 

 
22.6.2021 

 
2 

 
7 

 
73,50 € 61,50 € 

selekcija otroci A           
(Mirjam / Mitja) 

 
22.6.2021 3 11 102,50 € 85,50 € 

selekcija otroci mlajši      
(Mirjam / Mitja) 

 
22.6.2021 3 11 102,50 € 85,50 € 

selekcija mladinci 1      
(Mitja) 

 
25.6.2021 3,5 14 126,00 € 105,00 € 

selekcija mladinci A                
(Mojca) 

 
21.6.2021 3 9 84,00 € 70,00 € 

selekcija mladinci mlajši 
(Mirjam) 

 
25.6.2021 3 11 102,50 € 85,50 € 

selekcija člani 1                  
(Mitja) 

 
25.6.2021 3,5 13 117,00 € 97,50 € 

      

Hip hop in street dance 
show: 

 
    

hip hop pripravljalna skupina 
otroci začetni (Nika) 

 
21.6.2021 2 6 

 
63,00 € 52,50 € 

hip hop pripravljalna skupina 
otroci nadaljevalni (Eva) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

hip hop pripravljalna skupina 
mladinci nadaljevalni (Eva) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

selekcija otroci 1                       
(Željko) 

 
22.6.2021 

 
2 

 
7 73,50 € 

 
61,50 € 

selekcija mladinci 1 
(Andreja) 

 
25.6.2021 3 12 112,00 € 93,00 € 

selekcija člani A                        
(Ada) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

selekcija člani open             
(Željko) 

 
23.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 



 
 
ST in LA plesi:                     

 
    

pripravljalna skupina         
(Tjaša) 

 
24.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

selekcija                                
(Tjaša) 

 
24.6.2021 2 7 73,50 € 

 
61,50 € 

 
 

plačilo šolnine za redne treninge pripravljalnih in selekcijskih skupin 
 

Obisk vaj omogočimo plesalcem, ki imate poravnano šolnino za tekoči mesec 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 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). 
 
 

nadomeščanje odpadlih treningov 
 

Treninge odpovedane s strani Kazine (odsotnost trenerja zaradi tekmovanj, bolezni) bomo nadomeščali. Kot 
nadomeščanje štejemo treninge, ki jih pripravljalna ali selekcijska skupina opravi v nadomestnih terminih, pri 
selekcijskih skupinah pa za nadomestne treninge štejejo tudi treningi, ki jih skupina opravi v okviru priprav na 
tekmovanja ali nastope in niso vključeni v strošek koreografije, niti jih Kazina d.o.o. ne zaračunava dodatno. Odpadle 
treninge lahko skupina nadomešča kadarkoli v tekočem letu.  
 
 

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, 21.5.2021 


