
 

 

 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INTENZIVNO MEDICINO 

Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana 

T: (01) 522 25 02 

tdvovko@gmail.com 

ga. Maša Hafner 

g. Tomaž Vovko 

Rogaška Slatina, 28.10. 2019 

Spoštovani g. Tomaž Vovko 

Najlepše se Vam zahvaljujemo za povpraševanje in Vam posredujemo sledečo ponudbo za 
izvedbo vašega dogodka pri nas. 
 
Termin:   28. – 30. 11. 2019  
Število gostov:  okoli 100 oseb (40/2 in 20/1, polovica Sup in polovica LUX) 
 

NASTANITEV   Grand hotel Sava****sup  
 

 
 
Neto cena za osebo: 

Grand Hotel SAVA ****sup Nočitev z zajtrkom 

Dvoposteljna soba (lux) 60,00 € 
Dvoposteljna soba – single use (lux) 80,00 € 

 
 

Grand Hotel SAVA ****sup Nočitev z zajtrkom 

Dvoposteljna soba (superior) 50,00 € 
Dvoposteljna soba – single use (superior) 70,00 € 

 
Program vključuje: 

 Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni ali enoposteljni sobi 
 Samopostrežni zajtrk v restavraciji Kristal – show cooking 
 Brezplačen vstop v hotelski bazen Lotus s termalno vodo in savn Lotus 
 Brezplačna uporaba hotelskega fitnesa 
 Uporaba kopalnega plašča in brisač za bazen 
 1 steklenica rogaške mineralne vode pri prihodu v sobi 
 Brezplačen vstop v Casino Fontana v Rogaški Slatini   
 Animacijski program 
 Program za jutranje prebujanje (jutranja gimnastika, vadba v termalnem bazenu) 
 Brezplačen WI FI v sobi in hotelu 
 Brezplačen parking 

 
Doplačila po osebi/dan: 
Dodatni obrok   22,00 € 18,00 € 
Turistična taksa   2,50 € 
Doplačilo Suita lux  70€  
Doplačilo Suita sup  50€ 
 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEV_en&q=slovensko+zdru%C5%BEenje+za+intenzivno+medicino+ljubljana+phone&ludocid=15614090080871525012&sa=X&ved=2ahUKEwj6ob7ImIniAhV3xcQBHd7nB84Q6BMwE3oECA8QAg
https://www.google.com/search?q=slovensko+zdru%C5%BEenje+za+intenzivno+medicino&rlz=1C1GCEV_en&oq=SLOVENSKO+ZDRU%C5%BDENJE+ZA+INTENZIVNO+MEDICINO&aqs=chrome.0.0l2.1361j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 
 
 

KONGRESNE DVORANE IN KONGRESNA TEHNIKA 
 
Kongresni center Rogaška ima veliko dvorano, ki sprejme tudi do 350 oseb. Dvorano je mogoče za 
različne delavnice razdeliti v tri manjše zvočno izolirane dvorane. Poimenovane so po znanih 
izvirih mineralne vode: Tempel, Donat in Styria. Vsaka dvorana po pregraditvi sprejme do 100 DO 
120 oseb. Tako se lahko popolnoma prilagodimo velikosti dogodka in številu udeležencev. 
Posebno privlačnost daje dvoranam steklena stena, ki ponuja veliko naravne svetlobe, čudovite 
podobe narave, odmaknjenost od mestnega vrveža in hitrosti delovnika.  
Center ima najmodernejšo tehnično in vizualno opremo (LCD-projektor, pomično projekcijsko 
platno, ozvočenje, govorniški pult, predsedniško omizje, flip-chart, video, DVD-predvajalnik, 
grafoskop, prenosni in fiksni mikrofon, tv, prenosni računalnik, po naročilu sistem za simultano 
prevajanje s premičnimi kabinami, videokonferenčno tehniko, dokumentirno kamero, telefonski 
in internetni priključek …). 
 
KONFERENČNE DVORANE:  TEMPEL in DONAT 
 
 
POSTAVITEV: 
 

 

 

 

DODATNE STORITVE: 

- Hostesa 
- Parkirni prostor: brezplačen za vse udeležence 
- Razstavni prostor pred kongresnimi dvoranami (do 20 razstavnih prostorov) : brezplačen  
- Večerna glasba, Stand UP, DJ,… 
- Simultano prevajanje ( glede na št. udeležencev in vrsto jezika, ter količino jezikov za prevajanje) 

- doplačilo 
- Večerni SHOW-i; Pianist  

 

CENA NAJEMA DVORAN Z KONFERENČNO TEHNIKO:  GRATIS 

  



 

 

 

GOSTINSKA PONUDBA 
 
ODMORI ZA KAVO – ZA DOBER ZAČETEK DNEVA :           
          Po osebi  

EXLUSIVE : Kava, mleko, čaj, voda ali sok, mini sendviči,  

čokoladne praline, makroni, pops cake, rezano sadje    11,80 EUR 

TREND: Kava, mleko, čaj, voda, smuti, muffini , rezano sadje   8,90 EUR  

DOMAČI : Kava, mleko, čaj, voda ali sok, »jerpica« z ocvirki,  

izbor potic (mlinčeva, orehova,..)       8,70 EUR 

PREMIUM : Kava, mleko, čaj, voda ali sok, slano pecivo,  

domače čajno pecivo in rezano sadje      7,90 EUR 

CLASSIC : Kava, mleko, čaj, voda ali sok, rogljički in rezano sadje  5,40 EUR  

BASIC : Kava, mleko, čaj, voda ali sok, slano pecivo    4,50 EUR  

 

GLASBA: ansambli za zabave: Victory, Karneval band… od 3000 EUR 
TRIO – manjši bendi od 1500 EUR 
One band in DJ od 500 EUR 
(Odvisno od dneva v tednu in konkretne ponudbe) 
 
Gala večerja: Restavracija Kaiser  - Mize so lahko mešane pravokotne za 4, 6, 8, 10 oseb 

ali okrogle za 8  in 10 oseb prostor za glasbenike in plesišče (do 110 oseb) 
 
Predlog menujev: 

 
Meni I. 25,00€/ na osebo 

Kremna porova juha, kus kus s dimljeno postrvijo in peteršiljevim oljem 
::: 

Krompirjevi njoki z mladim porom, korenčkom, drobnjakom in panceto 
::: 

»HRUSTLJAVI PUJSEK« 
Nadevan svinjski hrbet z mladim sirom in jurčki 

Zapečena polenta, korenčkov julijen na maslu, čebulna marmelada 
::: 

Jogurtova panna cotta z kandirano pomarančo in čokoladnim cramblom 
 
 

Meni II. 27,00 EUR/ na osebo 
Krompirjeva juha s kislim zeljem in raviolom krvavice 

::: 
Rižota z gobami in panceto 

::: 
Počasi pečeno goveje pleče v pečici z omako modre frankinje 
Gratiniran sirov štrukelj, krompirjevi cekini, izbrana zelenjava 

::: 
Jabolčni zavitek z vaniljevo kremo ter praženimi bučnimi semeni 



 

 

 
 
 
 

MENI III. 30,00 EUR PO OSEBI 
KAISERJEV HLADNI POZDRAV 

Kraški pršut, meso iz tunke, divjačinska salama, paradižnikov konfit, bučna skuta 
::: 

TRIS ALPE ADRIA 
Mladi sir na žaru, popečeni jurčki in kraljevi raki 

::: 
Goveja tagliata na mladi špinači, popečen mladi krompir  in zelenjavni ratatuj 

::: 
Carski praženec s karamelo, sadno omako in domačim sladoledom 

 
 
 
 

Meni IV. 32,00€/ na osebo 
Krompirjeva juha z zeleno in tartufi, prepeličje jajce in tartufov žličnik 

::: 
Fuži s tartufi 

::: 
Konfirana telečja lička v portski omaki 

Ravioli s špinačo, pire zelene, zelenjavni ratatuj 
::: 

Hišna tortica s tremi čokoladami, kremni sladoled, sadna espuma 
 

 
 
 

MENI V. 38,00€/ NA OSEBO 
HLADNI MORSKI TRIS                                                                                                                                                             

Hobotnica s kremo oliv in kandiranim paradižnikom, Marinirani gamberi na česnovi brusketki, 
Hrustljav brancinov tatar na peteršiljevi kremi 

::: 
Kremna juha iz mlade špinače s pirejem zelene in konfitirano zelenjavo 

::: 
Kapesante s krompirjevo kremo, viola krompirjev čips in krompirjev tartuf 

::: 
Telečji hrbet v z reducirano omako(srednje pečeno meso) 

Popečen mlad krompir, zelenjavni narastek, izbrana zelenjava 
::: 

Vanilijev parfait, karameliziran ananas, čokoladna omaka in crumble 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MENI VI. 45,00€/ NA OSEBO 
JELENOV CARPPACIO 

Gozdne jagode, kremni sir, praženi lešniki, olivno olje, balzamični kis in jelenove rezine 
::: 

Krompirjeva juha z zeleno, prepeličje jajce in lososov kaviar 
::: 

Gobova arborio rižota s škampi in parmezanovo peno 
::: 

Hrbet mladega pohorskega goveda v tartufovi  omaki s tartufi 
Korenčkov pire, sirov štrukelj, zelenjavni ratatuj 

::: 
Kaiser  sladica 

 
PONUDBA PIJAČE (se obračuna po dejanski uporabi) 

 

Pijača se plača po rednem ceniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DODATNA PONUDBA 
 
ROI MEDICO & SPA 
 
V ROI MEDICO & SPA centru vas popeljemo do sprostitve, ki vam bo pričarala podobo dobrega 
počutja in lepote. Prisluhnite svoji duši in telesu, prepustite se edinstvenemu razvajanju. Roke 
naših izkušenih maserjev vas bodo s sprostitvenimi masažami, ayurvedo ali 
aromaterapijo  popeljale do popolne sprostitve. Doživite čarobno moč kopeli in se prepustite 
poživljajoči negi naših kozmetičark, ki vam bodo pomagale ohraniti mladosten videz. 

 
ROI SPA – »Za povrnitev polnih življenjskih moči« 
 
 
 
 
SVET SAVN, POČITKA IN ZDRAVJA 
Kjer se prepleta blag 
 
odejni učinek rogaške mineralne vode z intimnostjo vrhunskih sprostitvenih storitev. Zasnova 
Spa-ja omogoča zasebnost razvajanja telesa in duha v posebej zasnovanem prostoru s pridihom 
dolgoletne tradicije Rogaške Slatine. 
ROI SPA center se razprostira na več kot 1.200 m2 zunanje in notranje površine. Prepustili se 
boste blagodejnim učinkom mineralne vode in njenih sestavin v obliki finske, turške in 
infrardeče savne kot tudi sanariuma in solne savne. 
Zdravilno in sproščujočo moč vode boste občutili v doživljajskem tušu in v zunanjem 
ohlajevalnem bazenu. Pravo okolje za sprostitev so sončna terasa, tepidarij (prostor z 
ogrevanimi ležalniki) in raznoliki kotički z udobnimi ležalniki in s posebnimi svetlobnimi učinki.  
 
Cena  3 – urni   20,00 € 
 
 
 
Vsako ponudbo lahko prilagodimo potrebam in željam gostom. Za vsa dodatna vprašanja smo 
Vam vedno na voljo. 
 
 
Lep pozdrav iz Rogaške Slatine,  
 
 
Vodja Marketinga: 
Aleš Topolšek  
Tel.: 03 811 4739, 031 494 894 
Fax: 03 811 4390 
ales@rogaska.si 
www.rogaska.si 
  

http://www.rogaska.si/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rogaska.si/si/imagelib/source/default/vsebine/gostinstvo/DSC_5776.jpg
http://www.rogaska.si/si/imagelib/source/default/vsebine/gostinstvo/DSC_1776.jpg
http://www.rogaska.si/si/imagelib/source/default/vsebine/gostinstvo/DSC_5771.jpg
http://www.rogaska.si/si/imagelib/source/default/vsebine/gostinstvo/kristal_dvorana.jpg


 

 

 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE HOTELA SAVA ROGAŠKA D.O.O. 
 
1. TRAJANJE IN OBSEG PRIREDITVE  
Trajanje prireditve: Prireditev mora biti končana do 24. ure; po  dogovoru pa se trajanje prireditve lahko 
ustrezno podaljša.  Obseg prireditve glede na število oseb: Najemnik mora pri pripravi prireditve 
upoštevati kapaciteto posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.  
 
DELOVNI ČAS KONGRESNEGA CENTRA ROGAŠKA 
• Celodnevni najem:  
Delovni čas: od 07:00 do 20:00. 
• Poldnevni najem:  
Delovni čas: med  07:00 in 20:00- do 4 ur (skupaj)  
Izredni delovni čas  
• Obratovalni čas Kongresnega centra Rogaška se izjemoma podaljša do 02.00 zjutraj. 
• Večerni termin po 20:00 uri je cena najema 1/3 konferenčne dvorane 100 € na uro.  
 
DELOVNI ČAS LOBBY BAR 
Delovni čas: od 09:00 do 19:00. 
Izredni delovni čas  
• Obratovalni čas Lobby bar se v času seminarja izjemoma odpre med 07.00-08.00 in podaljša do 22.00  
 
DELOVNI ČAS KAVARNE CAPPUCCINO 
Delovni čas: od 07:00 do 24:00. 
Izredni delovni čas  
• Obratovalni čas kavarne Cappuccino se v času seminarja izjemoma podaljša do 02.00 zjutraj. 
 
DELOVNI ČAS RESTAVRACIJE KRISTAL 
Delovni čas: (zajtrk) od 07:00 do 10:00, (kosilo) od 12.00 – 14.00, (večerja) od 18.00-21.30 ure.  
• Večerni termin po 21:30 se v času seminarja izjemoma podaljša do 02.00 zjutraj. 
 
DELOVNI ČAS RESTAVRACIJE KAISER 
Delovni čas: od 09:00 do 23:00.  
• Večerni termin po 23:00 se v času seminarja izjemoma podaljša do 02.00 zjutraj. 
 
2. PRIPRAVA IN SPREMEMBA POSTAVITVE DVORANE  
V primeru prireditev, ki zahtevajo daljšo tehnično pripravo, se ob predhodnem dogovoru strošek  
pripravljalnega dne dogovori ob pripravi ponudbe za izvedbo dogodka. V ceno pripravljalnega dne je 
vključen dežurni tehnik  kongresnega centra. Terminsko se priprava dvoran lahko izvaja v okviru rednega 
delovnega časa kongresnega centra.  
V primeru spremembe postavitve prostora na dan dogodka se naročniku dodatno zaračunajo dela v višini 
20 % najema dvorane oz. 50 €.  
 
3. SCENSKA IN DRUGA OPREMA  
Dokonča vsebina scenske in tehnične opreme mora biti potrjena najkasneje 5 dni pred dogodkom. Zadnja 
sprememba načina  postavitve (stolov) dvorane (ki ne sme presegati 20 % predhodno  potrjenega števila) 
se upošteva največ 2 dni pred dogodkom.  
Dodatna naročila dan pred ali na dan dogodka se upoštevajo le  v mejah možnih kapacitet. 
Pri opremi za izvedbo prireditve je potrebno upoštevati hišni  red družbe Hotela Sava Rogaška d.o.o.. 
Postavljanje dodatnih scenskih  elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju  in 
navzočnosti pooblaščene osebe družbe. Najemnik v času  najema dvorane odgovarja  
 
 



 

 

za najeto tehnično opremo. V primeru  poškodbe ali odtujitve si Hotela Sava Rogaška d.o.o. pridržuje 
pravico do  izstavitve računa najemniku v višini popravila ali nadomestila  uničene  
opreme. Prav tako ni dovoljeno lepljenje v hotelu in  dvoranah. Hotela Sava Rogaška d.o.o. si za morebitne 
poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.  
 
4. GOSTINSKE STORITVE  
Dokonča vsebina gostinske ponudbe mora biti potrjena najkasneje 3 dni pred dogodkom. Zadnja 
sprememba števila obrokov hrane in pijače (ki ne sme presegati +/-20 % predhodno  potrjenega števila) 
se upošteva največ 1 dni pred dogodkom.  Dodatna naročila dan pred ali na dan dogodka se upoštevajo le  
v mejah možnih kapacitet, ter se zaračunajo s pribitkom 20% na enoto.  
 
5. ZAVAROVANJE  
Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve.  Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki 
zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji  prireditve, ter 
poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer  kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je tudi  
odškodninsko odgovoren. Dolžan je tudi poskrbeti za ustrezno  varovanje vse svoje tehnične opreme, 
potrebne za izvedbo  prireditve.  
 
6. ODGOVORNOST ZA ŠKODO  
Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih  oz. površinah, na drugih prostorih in 
napravah Hotela Sava Rogaška d.o.o.,  ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob  
opravljanju njegove dejavnosti. Določilo velja tudi za površine  hotelskega parka. Sanacijo nastale škode 
organizira Hotela Sava Rogaška d.o.o.. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno  
obiskovalcem v okviru prireditve.  
 
7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI  
Hotela Sava Rogaška d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti za izvedbo  dogodka in ne odgovarja za napake, ki 
so posledica nepravilnega delovanja strojne ali druge opreme, kot so motnje ali prekinitve na telefonskem 
omrežju, elektronska okvara opreme, prekinitev električnega napajanja 220 V, strele, višje sile.  
 
8. ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA  
Najemnik je dolžan po končanem najemu prostorov oz. površin Hotela Sava Rogaška d.o.o. na lastne 
stroške odstraniti ves odpadni material (odpadke), embalažo, reklamni material, brošure, papir, kartone 
ipd. in pri tem upoštevati načrt gospodarjenja z odpadki družbe Hotela Sava Rogaška d.o.o.. V kolikor 
naročnik tega po končanem najemu ne bo storil, bo Hotela Sava Rogaška d.o.o. na njegove stroške naročila 
odvoz odpadkov in najemniku to zaračunala po vsakokrat  veljavnem ceniku OKP d.o.o. povečano za 50%. 
 
9. ODPOVEDNI ROKI  
• Odpoved v roku do 15 dni pred prireditvijo 30 % stroškov po  predračunu.  
• Odpoved v roku do 10 dni pred prireditvijo 50 % stroškov po  predračunu.  
• Odpoved v roku do 5 dni pred prireditvijo 75 % stroškov po  predračunu.  
• Odpoved manj kot 5 dni pred prireditvijo 100 % stroškov po  predračunu.  
 
10. PLAČILNI POGOJI  
• 20 % predračunskega zneska za prireditve s sklenjeno pogodbo min 30 dni pred prireditvijo 
(rezervacijski strošek) pri  projektih od 1.000 EUR dalje  
• Preostale storitve v osmih dneh po zaključku prireditve. 
• Plačilni pogoji za naročnike s področja državne uprave se določijo v skladu s pogoji, roki in načini 
plačevanja v javnem  sektorju RS.  
 
11. REKLAMACIJE IN VELJAVNOST  
Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi. Ti splošni 
pogoji veljajo od datuma izdaje do preklica in predstavljajo sestavni del vsake ponudbe.  


