
CENIK – ST in LA SELEKCIJSKE SKUPINE 2021/2022 
 

Treningi potekajo 2x tedensko. Plačilo letne šolnine je razdeljeno na 10 mesečnih obrokov. Vse navedene cene 
veljajo za eno osebo. DDV je vključen v ceno. 
 

  redna cena /            
cena s popustom       

          
september  8 treningov       
30.8. – 24.9.2021 84,00 € / 70,00 €               
oktober 8 treningov       
27.9. – 22.10.2021 84,00 € / 70,00 €       
* V času jesenskih počitnic (25.10.2021 – 29.10.2021) vaj ni in niso vključene v strošek šolnine.  
* V ponedeljek, 1.11.2021 (praznik – Dan spomina na mrtve) vaj ni in niso vključene v strošek šolnine. 
        
november 7 treningov       
2.11. – 26.11.2021 73,50 € / 61,50 €               
december 8 treningov       
29.11. – 23.12.2021 84,00 € / 70,00 €       
* V petek, 24.12.2021 vaj ni – nadomeščanje bo potekalo v soboto, 4.12.2021.   
* V času novoletnih počitnic (27.12.2021 – 31.12.2021) vaj ni in niso vključene v strošek šolnine.          
januar 8 treningov       
3.1. – 28.1.2022 84,00 € / 70,00 €               
februar 8 treningov       
31.1. – 4.3.2022 84,00 € / 70,00 €       
* V torek, 8.2.2022 (praznik – Prešernov dan) vaj ni in niso vključene v strošek 
šolnine.   
* V času zimskih počitnic (21.2.2022 – 25.2.2022) vaj ni in niso vključene v strošek šolnine.          
marec 8 treningov       
7.3. – 1.4.2022 84,00 € / 70,00 €               
april 7 treningov       
4.4. – 26.4.2022 73,50 € / 61,50 €       
* V ponedeljek, 18.4.2022 (Velikonočni ponedeljek) vaj ni - nadomeščanje bo potekalo v soboto, 7.5.2022. 
* V času prvomajskih počitnic (27.4.2022 – 2.5.2022) vaj ni in niso vključene v strošek šolnine.          
maj 7 treningov       
3.5. – 27.5.2022 73,50 € / 61,50 €               
junij 8 treningov       
30.5. – 24.6.2022 84,00 € / 70,00 €       

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

Predračun s podatki za plačilo šolnine prejmete po elektronski pošti, šolnino pa 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 (v primeru, da epidemiološki pogoji omogočajo delo pisarne v živo), z nakazilom na transakcijski 
račun Kazine d.o.o. ali preko spletnega nakupa (preko povezave, ki jo prejmete na predračunu s podatki za 
plačilo). 

 

popusti 
 

Ceno s popustom priznamo: 
 ob vpisu več otrok iz iste družine za drugega in vsakega naslednjega otroka 
 pri vpisu v več tečajev v istem mesecu za vsak dodatni izbrani tečaj v istem mesecu 
 študentom z veljavnim statusom študenta 
 ob vpisu staršev otrok vpisanih v katerikoli program 

 

* 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.
  
 
 

naknadni vpis v skupino  
 

V primeru naknadnega vpisa v skupino znesek šolnine za zaračunavamo skladno s plačilnimi pogoji - v primeru 
naknadnega vpisa v skupino tečajniku šolnino zmanjšamo za število zamujenih vaj v znesku 7,00 eur za vsako 
zamujeno vajo (1. otrok) oz. 6,00 eur (2. otrok). 
 
 

plačilo posamezne vaje 
 

Plačilo posamezne vaj je možno le izjemoma - po predhodnem dogovoru in pisni potrditvi. Cena ob plačilu 
posamezne vaje znaša 15,00 € za 1 vajo. 
 
 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj pri plačilu šolnine upoštevamo skladno s plačilnimi pogoji. 
 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe cenika znotraj šolskega leta v kateremkoli od posameznih mesecev. 
 
            

                          
           Kazina d.o.o. 
 

 
 
Ljubljana, 5.7.2021 


