
 
 

 

 
 
  
 

 

 

CIVILNI OBRED 

V Ambient hotelu z veseljem poskrbimo za formalni in neformalni del vajine     

zaobljube – vse na enem mestu.  

Poročni obred lahko izvedemo v urejenem parku pred hotelom. 

Organizacija civilnega obreda vključuje: 

Civilni obred na prostem  (v parku):  

najem urejenega parka pred hotelom  

(vključen tudi najem belega baldahina) 

svečano mizo z dolgim prtom in cvetličnim aranžmajem 

rdečo preprogo na trati 

špalir pri vstopu v park 

stole za mladoporočenca in priče 

stole za svate 

blazino za prstana 

državne simbole 

poročno koračnico 

organizacijo 

                        *Cena: 500 € 

*navedene cene vključujejo DDV. 

 

Dovoljenje za poroko izven uradnih prostorov je potrebno urediti na pristojnem matičnem uradu v 

Domžalah. Za pridobitev dovoljenja hotel izda soglasje za civilni obred. 

Z veseljem pripravimo tudi pogostitev za svate. Pogostitev lahko pripravimo na poročno okrašenem piknik 

prostoru ali v hotelski restavraciji. Piknik prostor je delno pokrit in sprejme do 100 oseb, medtem ko je 

hotelska restavracija omejena za sprejem 45 svatov.  Kulinarično razvajanje ob spremljavi dobrih vin je 

vedno prava izbira. 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

IZBOR POGOSTITEV 

   

Napitki  

kava v vrču 1,10€ / osebo 

kava iz kavomata od do – po rednem ceniku kavarne 

čaj v vrču 1,10€ / osebo 

sok v vrču 1,10€ / osebo 

Fructal sok v steklenički 0,2l 2,20€ / kos (plačilo po porabi) 

naravna voda 0,5l v plastenki 1.70€ / kos 

naravna voda 0,25l v steklenički 1.20€/ kos 

mineralna voda 0,25l v steklenički 1.70€ / kos 

voda v vrču z dodatki 1,10€ / osebo 

sveže stisnjen pomarančni sok 1.50€ / 0,10 l 

Hišni ledeni čaj (šipek ali meta) 6€ / 1l 

naravna limonada 2,30€ / 0,20 l  

Alkoholna in žgana pijača 

Srebrna Radgonska penina  24€ / 0,75l 

Malvazija (Vina Koper) 18€ / 1l 

Chardonnay (Vina Koper) 20€ / 1l 

Sivi Pinot (Kristančič) 28€ / 0,75l 

Refošk (Vina Koper) 18€ / 1l 

Cabernet (Vina Koper) 20€ / 1l 

Cabernet Sauvignon (Kristančič) 28€ / 0,75l 

Cocktaili: Mojito / Cuba Libre  5,50€ / cocktail 

Viljamovka  3,30€ / 0,03 l 

Borovničke 2,60€ / 0,03 l 

Jägermeister 3,10€ / 0,03 l 

Redna ponudba prigrizki 

mini žepek z gozdnimi sadeži 1€ / kos 

muffin 1.60€ / kos 

rogljič s polnilom 1.30€ / kos 

sladko čajno pecivo 2,20€ / osebo 

kanape (mesni, ribji, zelenjavni) 1,80€ / kos 

slano pecivo 2,20€ / osebo 

grisini s pršutom 1,80€ / kos 

sendvič (mesni ali vegetarijanski) 2,80€ / kos 

sirovo nabodalo 2,30€ / kos 

sadno nabodalo 2€ / kos 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

oreščki – indijski, lešniki, mandeljni, suho sadje 2€ / 50 g 

panna cotta v kozarčku 1,70€ / kos 

 tiramisu v kozarčku  1,70€  / kos 

Ostala ponudba 

finger food – basic 17,60€ / osebo 

finger food – medium 19,80€ / osebo 

finger food - full 22€ / osebo 

*navedene cene vključujejo DDV.  

** Dodatni popusti: v primeru 50+ gostov priznamo 10% popust na vso pijačo; v primeru 80+ gostov 

priznamo na vso naročeno pijačo 20% popust.  

 

V kolikor želite za pogostitev prinesti svoje pecivo je le-to dovoljeno. Če pecivo prinesete na pladnjih, že 

pripravljeno za serviranje se postrežnina ne zaračuna. Potreben je zgolj podpis izjave o domači pripravi 

peciva.  V kolikor pecivo ni pripravljeno za serviranje se zaračuna postrežnina (2€/pripravljen pladenj). 

Dodatno lahko poskrbimo tudi za: 

• cvetlični špalir (rože se navadno ujemajo s poročnim šopkom); 

• dodatna okrasitev prostora (izpopolnjeni cvetlični aranžmaji na  mizah, 

vaze s svečkami, pentlje iz satenastega traku, bakle); 

• hotelska soba za fotografiranje; 

• glasbo / ozvočenje.  

Z veseljem za vas pripravimo tudi posebno ponudbo za nočitve svatov.  

Za mladoporočenca smo pripravili poseben paket »poročna noč«, ki vključuje:  

• nočitev v dvoposteljni comfort sobi, 

• romantično okrasitev prostora, 

• zajtrk v sobi (sobna strežba), 

• kopalna plašča,  

• pozni odhod iz sobe do 16.00.  

Cena paketa »poročna noč« znaša:  75€ na noč za 2 osebi. Turistična taksa je že vključena v ceno paketa. 

Dodatno lahko v sodelovanju s ThaiNan salonom za mladoporočenca organiziramo tudi VIP razvajanje, ki 

vključuje masažo za 2 osebi ter uporabo savne in jacuzzija. 

 

 

 

 

 

Za podrobno ponudbo in dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu 

booking@ambienthotel.si ali telefonski številki +386 8 200 20 30. 


