
 

         CENIK IN POGOJI POSLOVANJA  - PLESNO GIBALNA PSIHOTERAPIJA, LOGOTERAPIJA  

PSIHOTERAPIJA  (PLESNO- GIBALNA TERAPIJA, 
LOGOTERAPIJA)  

Cena posameznega 
srečanja 

Popust ob enkratnem 
plačilo štirih  ali več terapij  

Enkratni UVODNI RAZGOVOR – 50 min 35 e  /  

OTROCI in MLADOSTNIKI – INDIVIDUALNA 

35 min  - 50 min (potek in trajanje odvisno od 
starosti in potreb otroka) 

 

30 e do 45 e 

 

15% 

 OTROCI in MLADOSTNIKI – SKUPINSKA 

Tedenska srečanja 45 min do 90 min  (poteka in 
trajanje odvisna od starosti ), kontinuirana 
udeležba (5 ali 10 mesecev)  

 

 

20 e - 35 e 

 
15% 

ODRASLI POSAMEZNIKI – INDIVIDUALNA terapija 
v trajanju 

50 min ali 70 min  

 

 

50 e ali 65 e  

 
 
15% 

 

ODRASLI - SKUPINSKA  

Tedenska srečanja v trajanju 90 min 

Srečanja na 14 dni v trajanju 3 ure 

Mesečna srečanja v trajanju  6 h (sobote, 9-14  
oziroma po dogovoru) 

 

 

32 e  

45 e/ srečanje 

75 e/ srečanje 

 

15 %  

PARI /DIADE – zakonski oz. izven zakonski 
partnerji, otrok – oče/mati, drugi pari /diade). 

50min (otrok +odrasli) do 90 min (odrasli) 

 

 

50 e do 75 e 

 
 
15% 

Intenzivni TERAPEVTSKI VIKEND ZA PARE  - 2 dni 
programa vključuje eno nočitev v Družinskem 
centru Izidina izba (prihod prvi dan po 14 h, 
odhod naslednji dan ob 18 h) +   6 ur 

 

290 e 

 

 

15% 



terapevtskega dela (plesno gibalna terapija, 
logoterapija) 

DRUŽINSKA TERAPIJA 

Terapevtsko srečanje v trajanju 90 min  

 

Terapevtski program DRUŽINSKI IGRALNI DAN (se 
izvaja v Družinskem centru Izidina izba) – v 
trajanju 6 h , do 5 oseb 

 

 

70 e 

 

190 e /15 e doplačila za 
vsako dodatno osebo 

 

15% 

 

15% 

*Na podlagi 94. člena ZDDV -1 DDV ni obračunan. 

**POGOJI POSLOVANJA: Na podlagi predhodnega dogovora vam izdamo in pošljemo  račun, ki ga 
poravnate tako, da znesek plačila storitev nakažete  na    TRR  TRR   SI56 6100 0002 1942 911 (odprt pri  DH 

d.d.). Srečanja se plačujejo najmanj za eno uro vnaprej oziroma v skladu s sprejetim dogovorom ( za 
dogovorjen terapevtski ciklus, ipd.). Načeloma, če je le mogoče, zagotavljamo stalne termine. 
Dogovorjeni termin je potrebno odjaviti do 48 ur pred terminom, v nasprotnem terminu se termin 
obračuna kot da je bil realiziran in je  plačljiv po veljavnem ceniku. V kolikor je termin pravočasno 
odjavljen, vam v kolikor to želite, takoj  ko je mogoče zagotovimo nadomestni termin- Pri skupinski 
terapiji se posameznik zaveže k udeležbi v celotnem ciklu, ki je opredeljen v terapevtskem dogovoru ter 
tudi k plačilu vse srečanj. Za predplačilo 4 ali več srečanj omogočamo popust, ki je naveden v ceniku. 

 

 


