
5 mesečni tečaji joge (4.9.2017 - 31.1.2018) 
 
Joga studio Sadhana  LJUBLJANA - RUDNIK, Ukmarjeva 4, Ljubljana 
(object B, vhod B1, 1. nadstropje) 
 
Informacije: 040 90 91 92  |  www.sadhana.si 
 

Informativna cena na mesec*   CENA TEČAJA 
 

POPOLDANSKI IN VEČERNI PROGRAMI       
JOGA (hatha, vinjasa): 
 
5 mesečni tečaj - 1x tedensko     42,00 EUR / mesec  210,00 EUR 
POPUST*:  študenti, upokojenci, brezposelni  37,00 EUR / mesec  185,00 EUR 
 
5 mesečni tečaj - 2x tedensko    69,00 EUR / mesec  345,00 EUR 
POPUST:  študenti, upokojenci, brezposelni  60,00 EUR / mesec  300,00 EUR 
 
Neomejen obisk, 5 mesečna karta   88,00 EUR / mesec  440,00 EUR 
 
Posamični obisk          15,00 EUR 
 
*Za kombinacijo obiskov 2x na teden – popoldan + dopoldan nam pišite na info@sadhana.si. 
 
 
JUTRANJI IN DOPOLDANSKI PROGRAMI   
 
JOGA ZA ZLATA LETA 
5 mesečni tečaj joge - 1x tedensko    33,00 EUR / mesec  165,00 EUR 
(ne glede na status) 
 
Hatha joga (1,2)     35,00 EUR /  mesec  175,00 EUR 
 
5 mesečni tečaj joge - 2x tedensko    57,00 EUR / mesec  285,00 EUR 
(ne glede na status) 
 
Posamični obisk          15,00 EUR 
 
*Za kombinacijo obiskov 2x na teden – popoldan + dopoldan nam pišite na info@sadhana.si. 
 
 
 

ENOLETNA ČLANARINA**  - vsi programi      10,00  EUR 
 
 



5 mesečni tečaji joge (4.9.2017 - 31.1.2018) 
 
Joga studio Sadhana  LJUBLJANA - RUDNIK, Ukmarjeva 4, Ljubljana 
040 90 91 92  |  www.sadhana.si 
 
 
INDIVIDUALNA JOGA  1 na 1: 
 
Prvi obisk s konzultacijo (90 minut)   75,00 EUR 
Vsak naslednji obisk (60 minut)    50,00 EUR 
 
*Količinski popusti so možni za večje število v naprej zakupljenih ur! 
 
 
JOGA ZA PODJETJA - UGODNOSTI ZA POSLOVNE NAROČNIKE 
 
Paket 5+ (vpis 5 ali več oseb)   popust 5%  
Paket 10+ (vpis 10 ali več oseb)  popust 10% in možnost termina po dogovoru 
 
Programe lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. Lahko se izvajajo v naših prostorih ali na vašem 
delovnem mestu. Če želite izboljšati storilnost in počutje v vašem delovnem okolju nam dovolite, da se 
predstavimo. Dosegljivi smo na 031 308 144. 
 
 

 
*Zakaj podatek “Informativna cena na mesec”?  
Podatek je informativne narave in je namenjen vaši primerjavi cen na trgu.  
Ob vpisu se plača cena tečaja po ceniku. 
 
**Enoletna  članarina se plača enkrat letno in zajema izdajo članske izkaznice ter omogoča članske popuste 
za delavnice, seminarje in druge dogodke. 
  
***Popusti: 
 
- za redne študente (do 26. leta starosti), brezposelne in upokojence so upoštevani v cenah in veljajo le ob 
predložitvi dokazila statusa (študentska izkaznica, potrdilo ZZZS, potrdilo statusu upokojenca)  
 
- družinski popust 5% (enak priimek / naslov bivališča), v kolikor vpis opravijo najmanj trije družinski člani 
skupaj. 
 

 
 
Cenik velja od 13.7.2017 do preklica. 
 


