
Plačilni pogoji – Društvo Kazina 
 

1. članstvo v Društvu Kazina 

Članstvo v Društvu Kazina je prostovoljno in hkrati tudi obvezno za vse udeležence vadbe (treningov), ki jih 
organizira Društvo Kazina oziroma jih vodijo trenerji v okviru Društva Kazina, saj gre za klubsko dejavnost članov 
kluba po Zakonu o društvih. 

Član Društva Kazina postanete tako, da poravnate letno članarino in podpišete pristopno izjavo Društva Kazina in 
Osebno izjavo tekmovalca (obrazec najdete na spletni strani Kazine v rubriki Plesni klub - 
https://www.kazina.si/plesni-klub/). Statut Društva Kazina je na vpogled na Info točki Društva Kazina. 

Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za 
naslednje leto in velja do 31. decembra. 

Za vse plesalce, ki v tekočem letu do septembra oz. do pričetka nove plesne sezone še niste bili člani Društva Kazina, 
velja znižano plačilo letne članarine v znesku 1/3 zneska letne članarine – predračune s podatki za plačilo članarine 
prejmete, ko so skupine za novo sezono dokončno oblikovane – predvidoma v drugi polovici septembra. 

 
2. mesečni prispevek / vadnina 

Za sodelovanje v programih selekcijskih skupin Kazine, je potrebno poleg članarine plačevati tudi mesečne 
prispevke (vadnino) po veljavnem Ceniku Kazine.  
  

Razpored plesalk in plesalcev po vadbenih (tekmovalnih - selekcijskih) skupinah predlagajo strokovno usposobljeni 
trenerji. 
 

Ob vpisu v Društvo Kazina se član oz. eden od staršev ali skrbnikov (v primeru, da je udeleženec programa 
mladoletna oseba) zaveže, da bo poravnal vse nastale stroške povezane z izvedbo in sodelovanjem na treningih.  

V kolikor poravnate vadnino 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. 

Vadnino in ostale stroške lahko poravnate na info točki Kazina osebno z gotovino, z nakazilom (potreben je sklic) 
na transakcijski račun Društva Kazina – NLB d.d. SI56 0201 7001 5510 408, preko SEPA direktne obremenitve (pri 
plačilu mesečnega prispevka – plačilo se izvede 20. v mesecu za naslednji mesec) ali preko spletnega nakupa (preko 
povezave, ki jo prejmete na predračunu s podatki za plačilo). 
 

Obisk vaj omogočimo plesalcem, ki imate poravnan mesečni prispevek pred udeležbo na prvi vaji posameznega 
plačilnega obdobja. 
 

Stroškov pošiljanja predračunov za poravnavo obveznosti ne zaračunavamo, stroške obdelave in pošiljanja opomina 
zaradi neplačila pa udeležencu dodatno zaračunamo v višini 5,00 eur / opomin. 
 
 

3. dodatni stroški povezani s pripravo na udeležbo na festivalih in tekmovanjih 
 

Osnovne informacije v zvezi z dodatnimi stroški povezanimi s pripravo na udeležbo na plesnih festivalih in 
tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije (Pokalni turnirji v modernih tekmovalnih plesih in Državno prvenstvo v 
modernih tekmovalnih plesih) in Mednarodne plesne organizacije (Evropsko in Svetovno prvenstvo v modernih 
tekmovalnih plesih) za člane Društva Kazina vsako leto zberemo v Obvestilu članom Društva Kazina. 
 

Obvestilo članom Društva Kazina je objavljeno na naši spletni strani https://www.kazina.si/plesni-klub/.  
 



4. Izvedba programa v primeru prepovedi izvajanja plesnega pouka v prostorih Kazine 
 

V primeru, da je v veljavi prepoved izvajanja plesnega pouka v prostorih Kazine in izvedba plesnih vaj in treningov 
v dvorani ni mogoča, z vajami in treningi nadaljujemo po prilagojenem programu preko Zooma v živo po rednem 
urniku skupin, pri plačilu vadnine pa udeležencu za to obdobje priznamo 20% popust.  
 

5. Odsotnosti  

Odsotnost z vaj upoštevamo samo v primeru neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki je daljša od 
enega tedna.  
 

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu vadnine 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 celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 3,50 eur / polno uro 
treningov (1. otrok) oz. 3,00 eur / polno uro treningov (2. otrok).  

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli, 
karantena,…) od že vplačane vadnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine. V primeru, da 
odsotnost sporočite pravočasno (vnaprej ali največ teden dni po odsotnosti) na info@kazina.si, lahko za vsako 
vplačano in neizkoriščeno vajo izkoristite obisk ene vaje kateregakoli programa v Kazini.  

Obiska vaje ne morete izkoristiti za sodelovanje na vaji novega plačilnega obdobja skupine v katero ste (bili) vpisani, 
na poletnih tečaji in tečajih, ki niso del rednega letnega programa Kazine. Obisk morate izkoristiti najkasneje do 
24.6. v tekočem šolskem letu. 

 
6. Individualne ure 

Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure, sicer strošek individualne ure 
poravnate v polnem znesku. 

 
7. Popusti          

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. 

 

8. Veljavnost cenika in plačilnih pogojev     

Cenik in plačilni pogoji veljajo od 22.8.2022 do objave novega cenika oz. plačilnih pogojev.  

 

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in/ali plačilnih pogojev med šolskim letom.   

 

 

Ljubljana, 22.8.2022                 

Društvo Kazina 


