
DRUŠTVO KAZINA - ČLANARINA IN MESEČNI PRISPEVKI 2022/2023  
selekcijske skupine - art, street, ST in LA plesi  
 
letna članarina   
za obdobje 1.1. – 31.12.2022    45,00 €  / osebo  
za obdobje 1.9. – 31.12.2022 15,00 €  / osebo  
 
mesečni prispevek (vadnina)                        redni mesečni prispevek / mesečni prispevek s popustom* 
za 3 polne ure tedensko       90,00 € / 76,50 € za 12 polnih ur mesečno 
za 4 polne ure tedensko         112,00 € / 95,00 €  za 16 polnih ur mesečno 
za 4,5 polnih ur tedensko         119,00 € / 101,00 €   za 18 polnih ur mesečno 
za 5 polnih ur tedensko         126,00 € / 107,00 € za 20 polnih ur mesečno 
 
Mesečni prispevek poravnate vsak mesec v enakem znesku. Obračunamo ga glede na letno število razpisanih polnih 
ur treningov, ki je za vsako skupino drugačno.  
 

Morebitne odpadle redne treninge zaradi odsotnosti trenerja ali skupine zaradi udeležbe na nastopih ali tekmovanjih 
bomo nadomestili v okviru priprav na nastope ali tekmovanja in jih ne odračunavamo od zneska mesečnega 
prispevka.  
 
 
 

* Popust pri mesečnem prispevku priznamo na znesek cenejšega mesečnega prispevka drugemu in vsakemu 
naslednjemu otroku iz iste družine. Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo. 
* Drugih popustov ne priznavamo. 
 
 

plačilo članarine in mesečnega prispevka 
 

Predračun s podatki za plačilo članarine in mesečnega prispevka prejmete po elektronski pošti, obveznosti pa 
poravnate do roka plačila navedenega na predračunu. Obisk vaj omogočimo plesalcem, ki imate do Kazine poravnane 
vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se plesalcu lahko udeležba na treningih ne 
dovoli. 
 

Plačate lahko osebno na vpisu v Kazini v Šiški v času uradnih ur z gotovino, z nakazilom na transakcijski račun Društva 
Kazina ali preko spletnega nakupa (preko povezave, ki jo prejmete na predračunu s podatki za plačilo). 

V kolikor je bilo plačilo izvedeno na podlagi izdanega predračuna preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred 
začetkom novega plačilnega obdobja, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji v novem plačilnem obdobju predložiti 
dokazilo o plačilu. 
  

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo šolnine in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in 
pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini  5 eur / opomin. 
 

 

počitnice in prazniki 
 

V času počitnic in praznikov vaj ni in niso vključene v obračun mesečnega prispevka. 
 

Počitnice v šolskem letu 2022/2023: 
jesenske počitnice: ponedeljek, 31.10.2022 do petek, 4.11.2022 
novoletne počitnice: ponedeljek, 26.12.2022 do ponedeljek, 2.1.2023  
zimske počitnice: ponedeljek, 6.2.2023 do petek, 10.2.2023 



prvomajske počitnice: četrtek, 27.4.2023 do torek, 2.5.2023 
 

Prazniki, ki so dela prosti dnevi v šolskem letu 2022/2023: 
ponedeljek, 13.2.2023 – pouka prost dan 
ponedeljek, 10.4.2023 – Velikonočni ponedeljek 
 

plačilo posamezne vaje 

Plačilo posameznega treninga je možno le izjemoma - po predhodnem dogovoru in pisni potrditvi v znesku 10,00 € za 
1 polno uro treninga. 
 

odsotnost z vaj 
 

Odsotnost z vaj pri plačilu mesečnega prispevka upoštevamo skladno s plačilnimi pogoji. 
 
 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe cenika ob začetku posameznega meseca. 
 
 
 
                          Kazina d.o.o. 
 
 

Ljubljana, 22.8.2022 


