
CENIK - PLESNI TEČAJI ZA MLADINO IN ODRASLE 2021/2022 
 
Vaje plesnih tečajev potekajo enkrat ali dvakrat tedensko. Šolnino poravnate skladno z razpisanim številom vaj v 
tekočem plačilnem obdobju. Cena velja za eno osebo. DDV je vključen v ceno. 
 

Cenik šolnine za plesne tečaje za mladino in odrasle  
 

dijaki in odrasli      
vsi tečaji      84,00 € za 8 vaj   
 

študenti – z veljavnim statusom študenta za tekoče šolsko leto do dopolnjenega 26. leta    
vsi tečaji      70,00 € za 8 vaj   
 

senior plesni klub Kazine        
vsi programi (60 minut)        35,00 € za 4 vaje 
         

joga        
za vaje enkrat tedensko        70,00 € za 8 vaj  
za vaje dvakrat tedensko       56,00 € za 8 vaj 
         

individualni pouk plesa         
individualna ura - za 1 osebo ali par (45 minut)     od 62,00 €  
individualna ura - za 2 osebi ali 2 para (45 minut)    od 75,00 €  
 

posamezna vaja      15,00 €  za 1 vajo 
 
 

plačilo šolnine za plesne tečaje za mladino in odrasle 

 

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 normalno delo na vpisu), z nakazilom na transakcijski račun 
Kazine d.o.o. ali preko spletnega nakupa (preko povezave, ki jo prejmete na predračunu s podatki za plačilo). 

 

počitnice in prazniki v šolskem letu 2021/2022 
 

V času počitnic in praznikov vaj ni, niti niso vključene v strošek šolnine. 
  
Počitnice v šolskem letu 2021/2022 so: 
jesenske počitnice: 25.10.2021 (ponedeljek) - 29.10.2021 (petek)  
novoletne počitnice: 27.12.2021 (ponedeljek) – 31.12.2021 (petek)  
zimske počitnice: 21.2.2022 (ponedeljek) - 25.2.2022 (petek)  
prvomajske počitnice: 27.4.2022 (sreda) - 2.5.2022 (ponedeljek) 
 



Zaradi praznikov odpadejo vaje: 
ponedeljek, 1.11.2021 (Dan spomina na mrtve) 
petek, 24.12.2021 
torek, 8.2.2022 (Prešernov dan)  
ponedeljek, 18.4.2022 (Velikonočni ponedeljek)  
 
 

naknadni vpis v skupino  
 

V primeru naknadnega vpisa v skupino znesek šolnine 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. 
 
 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj pri plačilu redne mesečne šolnine upoštevamo skladno s plačilnimi pogoji. 
 
 

popusti 
 

ob vpisu več otrok iz iste družine / cena na osebo za drugega in vsakega naslednjega otroka 
vsi programi     70,00 €  za 8 vaj  
 

pri vpisu v več tečajev v istem mesecu / cena na osebo za vsak dodatni izbrani tečaj v istem mesecu 
vsi programi     70,00 € za 8 vaj  
 

za starše / ob vpisu staršev otrok vpisanih v katerikoli program   70,00 €              za 8 vaj /osebo   
 
* 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.  

 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe cenika ob začetku posameznega plačilnega obdobja. 
 
 
DDV je vključen v ceno. 
 
                    Kazina d.o.o. 
 
 
 
Ljubljana, 3.11.2021 


