
SLOVENSKI
AMBASADORSKI 
PROGRAM

Slovenija ima v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem, pa tudi športnem okolju, 
dober ugled. Številni posamezniki s svojim znanjem in predanostjo vsak dan pripomorejo, da se ta 
ugled povečuje in tako Sloveniji dviguje prepoznavnost.

Kongresni urad Slovenije je v letošnjem letu pričel z izvajanjem projekta Slovenski ambasa-
dorski program, ki ga je pripravil ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s 
Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji. 

Kongresni urad Slovenije upravlja Slovenski ambasadorski program na nacionalni ravni v tes-
nem sodelovanju z destinacijskimi klubi, ki delujejo na lokalni ravni (Ljubljana, Maribor, Nova 
Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora).

Slovenski ambasadorski program je znatnega pomena za še večji uspeh Slovenije na področju 
internacionalizacije znanosti, strokovnih ved in gospodarstva. Slovenskim znanstvenikom, zdravnikom, 
profesorjem, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni 
na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi strokovno, pro-
mocijsko in drugo podporo pri pridobivanju znanstveno-strokovnih in drugih dogodkov 
v Slovenijo.

Projekt je dolgoročnega pomena in se bo izvajal vsako leto. 

V nadaljevanju vam predstavljamo partnerje projekta. 
 

Ime in priimek: Miha Kovačič, Direktor
Telefonska številka: 01 569 12 60, 031 367 335
Elektronski naslov: miha.kovacic@slovenia-convention.com
Spletna stran: www.slovenia-convention.com, www.congress-ambassador.si

Nosilec Slovenskega ambasadorskega programa (SAP) 
Zavod-Kongresnoturistični urad / Kongresni urad Slovenije; 
standard A: nacionalni kongresni urad

Miha Kovačič
Direktor

im ur

PARTNERJI PROJEKTA



Azra Botonjič
Vodja SAP

Ime in priimek: Azra Botonjič, Vodja SAP
Telefonska številka: 01 569 12 60, 030 312 612
Elektronski naslov: azra.botonjic@slovenia-convention.com

Zavod-Kongresnoturistični urad / Kongresni urad Slovenije; 
standard A: nacionalni kongresni urad

Zavod-Kongresnoturistični urad je neprofitna organizacija, ki zainteresirani javnosti brezplačno 
nudi strokovne in nepristranske informacije o možnih krajih izvedbe dogodkov in ponudnikih sto-
ritev. Urad deluje kot profesionalni posrednik med organizatorji dogodkov in ponudniki storitev 
ter podpornimi organizacijami, katerim skupni cilj je najti čimbolj ustrezno rešitev za organizacijo 
in izvedbo dogodka. Eden poglavitnih ciljev Kongresnega urada Slovenije je promocija in trženje 
Slovenije kot destinacije za organizacijo raznovrstnih strokovnih srečanj, dogodkov in motivacijskih 
doživetij, pomembna vloga Urada je tudi pridobivanje nacionalnih in mednarodnih dogodkov ter 
profesionalizacija kongresne dejavnosti.
Med svojimi 70-imi člani vključuje kongresne ter konferenčne centre in hotele, profesionalne 
kongresne organizatorje (t.i. PCO) in strokovne kongresne turistične agencije (t.i. DMC), lokalne 
turistične organizacije in kongresne urade ter druge ponudnike storitev. Slovenska turistična 
organizacija je njegov strateški partner.

Za več informacij o Slovenskem ambasadorskem programu se lahko obrnete na 
ga. Azro Botonjič, azra.botonjic@slovenia-convention.com.

Slovenski ambasadorski program se izvaja ob podpori in v sodelovanju s 
Slovensko turistično organizacijo

mag. Karmen Novarlič
Vodja sektorja 
Komuniciranje s 
poslovnimi javnostmi

Ime in priimek: mag. Karmen Novarlič,  Vodja sektorja Komuniciranje s poslovnimi 
javnostmi
Telefonska številka: 01 589 85 42, 031 393 570
Elektronski naslov: karmen.novarlic@slovenia.info
Spletna stran: www.slovenia.info

Slovenska turistična organizacija je nacionalna turistična organizacija, ki načrtuje in izvaja 
trženje celovite turistične ponudbe Slovenije in skrbi za razvoj slovenskega turizma. Sedež ima v 
Ljubljani, svoja predstavništva in informacijske pisarne pa tudi v tujini: v Italiji, Avstriji in v Nemčiji.
Sistematično načrtovanje, razvojne in promocijske aktivnosti ter sodoben pristop k pozicioni-
ranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu – s tem je STO še posebej v zadnjih letih 
povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 
5-zvezdična doživetja.

Ime in priimek: Jan Oršič, Vodja področja
Telefonska številka: 01 306 44 51, 031 810 265
Elektronski naslov: jan.orsic@visitljubljana.si
Spletna stran: www.visitljubljana.com, www.meetinljubljana.com

DESTINACIJSKI KLUB
Ljubljana
Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana (KUL); standard A: lokalni kongresni urad

Na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana si prizadevamo biti strokoven in dragocen sve-
tovalec, ki s svojim poglobljenim poznavanjem destinacije potencialnim organizatorjem srečanj 
ponuja bližnjice do najbolj optimalnih rešitev ali lokalnih partnerjev za izvedbo dogodkov v Lju-
bljani. Zagotavljamo nevtralne in strokovne informacije o konferenčnih kapacitetah, ponudni-
kih storitev, motivacijskih in teambuilding programih ter splošni turistični ponudbi na območju 
Ljubljane in osrednjeslovenske regije. Naše glavne naloge so mednarodna promocija in trženje 
slovenske prestolnice kot privlačne destinacije za organizacijo različnih mednarodnih znanstvenih, 
strokovnih ali podjetniških srečanj, nudenje podpore in strateško usmerjanje pri razvoju produktov 
poslovnega turizma ter povezovanje lokalnih partnerjev.

Jan Oršič
Vodja področja



Zavod za turizem Maribor je leta 2009 pridobil naziv lokalnega kongresnega urada pri Kongresnem 
uradu Slovenije. Vse od leta 2009 naprej kot lokalni kongresni urad pomagamo ponudnikom 
poslovnega turizma v destinaciji s promocijo kongresne ponudbe. Kot lokalni kongresni urad 
sodelujemo z lokalnimi ponudniki pri izvedbi kongresov in srečanj ter smo vezni člen med kupci in 
lokalnimi ponudniki. Destinacija Maribor - Pohorje se s svojimi kakovostnimi kongresno-poslovnimi 
kapacitetami in možnostmi za številna edinstvena doživetja vse bolj uveljavlja kot gostitelj manjših 
kongresov, seminarjev in srečanj ter drugačnih butičnih incentive doživetij.

DESTINACIJSKI KLUB
Maribor
Zavod za turizem Maribor - Pohorje; standard A: lokalni kongresni urad

Ime in priimek: Tatjana Radovič, Vodja marketinga KUL
Telefonska številka: 01 306  45 84, 041 977 730
Elektronski naslov: tatjana.radovic@visitljubljana.si
Spletna stran: www.visitljubljana.com, www.meetinljubljana.com

DESTINACIJSKI KLUB
Ljubljana
Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana (KUL); standard A: lokalni kongresni urad

Na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana si prizadevamo biti strokoven in dragocen sve-
tovalec, ki s svojim poglobljenim poznavanjem destinacije potencialnim organizatorjem srečanj 
ponuja bližnjice do najbolj optimalnih rešitev ali lokalnih partnerjev za izvedbo dogodkov v Lju-
bljani. Zagotavljamo nevtralne in strokovne informacije o konferenčnih kapacitetah, ponudni-
kih storitev, motivacijskih in teambuilding programih ter splošni turistični ponudbi na območju 
Ljubljane in osrednjeslovenske regije. Naše glavne naloge so mednarodna promocija in trženje 
slovenske prestolnice kot privlačne destinacije za organizacijo različnih mednarodnih znanstvenih, 
strokovnih ali podjetniških srečanj, nudenje podpore in strateško usmerjanje pri razvoju produktov 
poslovnega turizma ter povezovanje lokalnih partnerjev.

Tatjana Radovič
Vodja marketinga KUL

Bernarda Karo 
Strokovna sodelavka za 
področje kongresne dejavnosti, 
projektov in statistike

Ime in priimek: Bernarda Karo, Strokovna sodelavka za področje kongresne dejavnosti, 
projektov in statistike 
Telefonska številka: 02 234 66 08, 051 320 162
Elektronski naslov:  convention@maribor.si, bernarda.karo@maribor.si 
Spletna stran: www.visitmaribor.si 

Ime in priimek: Suzana Pavlin, Vodja prodaje  
Telefonska številka: 05 336 42 34, 041 705 189
Elektronski naslov: suzana.pavlin@hit.si
Spletna stran: www.hit.si

HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI  in PREDSTAVNIK DESTINACIJSKEGA KLUBA
Nova Gorica
Skupina Hit; standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Skupina Hit z 11 hoteli, 6 igralniško-zabaviščnimi centri, 2 igralnicama, igralnim salonom in kampom 
sodi med največje evropske turistične ponudnike zabave. V več kot 30 letih svojega obstoja je s posluhom 
za želje gostov razvila visoko kakovostno ponudbo, kjer lahko vsak izbira med vrsto novodobnih oblik 
preživljanja prostega časa, ki so mu v užitek, sprostitev in zabavo. Jedro predstavlja igralniška po-
nudba, ob tem pa nudijo hoteli skupine Hit kar 2.100 hotelskih ležišč ter preko 2.500 mest v številnih 
sodobnih konferenčnih centrih, v katerih pripravljajo poslovne in druge dogodke po vaši meri. Bo-
gato ponudbo zaokrožujejo številne restavracije, bari, spektakelske dvorane, diskoteka, vinoteki, 
slaščičarna, športna dvorana in več centrov dobrega počutja. Enote skupine Hit najdete na različnih 
pretežno slovenskih destinacijah, ponujajo raznolika doživetja in možnosti, a vedno izbrano kakovost.

Suzana Pavlin
Vodja prodaje



Fredi Fontanot
Razvoj in promocija 
produktov

Ime in priimek: Fredi Fontanot, Razvoj in promocija produktov 
Telefonska številka: 05 674 82 62, 040 531 570
Elektronski naslov: fredi@portoroz.si
Spletna stran: www.portoroz.si 

DESTINACIJSKI KLUB
Portorož
Turistično združenje Portorož, g.i.z.; standard A: lokalni kongresni urad

Turistično združenje Portorož je gospodarsko in interesno združenje občine Piran. Kot neprof-
itna organizacija ustvarja odnose med javnim in zasebnim sektorjem. Naš glavni cilj je izvajanje 
učinkovite in profesionalne promocije celotne ponudbe turistične destinacije Portorož in Piran. Po-
leg trženja destinacije, koordinacije med posameznimi akterji na destinaciji, oblikovanja turistične 
ponudbe, spodbujanja razvoja turistične infrastrukture, oblikovanja turističnih produktov in zagotav-
ljanja statističnih podatkov zagotavlja obiskovalcem tudi dostop do informacij v kar treh turistično-
informacijskih pisarnah. 

Ime in priimek: Vesna Klemenčič, Vodja kongresnega urada Bled
Telefonska številka: 04 578 03 00, 051 620 482
Elektronski naslov: meetings@visitbled.si
Spletna stran: www.bled.si

DESTINACIJSKI KLUB
Bled
Turizem Bled, Kongresni urad; standard A: lokalni kongresni urad

Naravno alpsko okolje na Bledu, panoramski pogledi, storitve na visoki ravni in gostoljubnost že 
zgodovinsko postavljajo Bled na vrh lestvice pri organizatorjih dogodkov. Kongresni urad Bled de-
luje pod okriljem Turizma Bled z namenom mednarodne promocije in trženje Bleda kot kongresne 
destinacije, pridobivanje mednarodnih in drugih poslovnih srečanj na Bled, s ciljno usmerjenostjo 
na kongrese mednarodnih združenj, večje športne prireditve in vladne dogodke. Delovanje Kon-
gresnega urada Bled je neprofitno, da lahko zagotavlja objektivno storitev za vrhunsko izvedbo 
dogodka na Bledu.

Vesna Klemenčič
Vodja kongresnega 
urada Bled 

Ime in priimek: Milan Sajovic, Direktor 
Telefonska številka: 04 588 44 80, 051 319 455
Elektronski naslov: milan.sajovic@hit-alpinea.si
Spletna stran: www.hit-alpinea.si 

HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI in PREDSTAVNIK DESTINACIJSKEGA KLUB
Kranjska Gora
Hit Alpinea d.o.o.; standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Štirje hoteli Hit Alpinee – Ramada Resort, Ramada Hotel & Suites, Hotel Kompas in Apartmaji 
Vitranc - se nahajajo v središču Kranjske Gore, neposredno pod smučišči ter v bližini romantične Alp-
ske vasice ter jezera Jasna s kristalno čisto vodo. Lepo urejene hotelske sobe z veličastnimi razgledi, 
izbira restavracij, dva wellness centra, otroški klubi ter profesionalne konferenčne kapacitete poskrbi-
jo za zadovoljstvo gostov. V hotelih Ramada Resort in Hotel Kompas se nahaja 11 sodobnih dvoran 
s skupno kapaciteto 820 sedežev. Tehnična oprema in izkušeni sodelavci poskrbijo za zadovoljstvo 
organizatorjev in udeležencev poslovnih srečanj. Za večje dogodke je na voljo Dvorana Vitranc, ki se 
nahaja v bližini hotelov in razpolaga s prostorom za 1.200 udeležencev.
Destinacija ponuja številne možnosti za izvedbo motivacijskih srečanj; organizatorji pogosto 
vključujejo lokacije, kot so Nordijski center Planica, izvir Save v Zelencih, bližnja Belopeška jezera ali 
Svete Višarje.

Milan Sajovic
Direktor



Ime in priimek: mag. Dušica Todorović, Vodja pridobivanja v marketingu
Telefonska številka: 01 241 71 24,  041 645 072
Elektronski naslov: dusica.todorovic@cd-cc.si
Spletna stran: www.cd-cc.si

KONGRESNI CENTER IN PROFESIONALNI KONGRESNI ORGANIZATOR (PCO) 
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center; standard B: profesionalni kongresni 
organizator in standard E: kongresni in razstaviščni center

Cankarjev dom je od leta 1980 prizorišče številnih nacionalnih in mednarodnih srečanj. Največji kon-
gresni center v Sloveniji in edinstven arhitekturni dragulj, na leto povprečno gosti okoli 30 kongresnih 
prireditev z 10.000 aktivnimi udeleženci, ki prispevajo k znanosti in prepoznavnosti Slovenije v evrop-
skem in širšem prostoru. Na površini 36.000 m2 ponuja kar 22 dvoran različnih velikosti in namemb-
nosti ter prostor za komercialne razstave, mreženje, pogostitve in druženje. Največja, Gallusova dvorana, 
sprejme do 2000 udeležencev. Kongresno poslanstvo nadgrajuje s kulturno-umetniškim programom 
svetovnega formata, ki udeležencem strokovnih srečanj omogoča neponovljivo izkušnjo. Je tudi IAPCO 
mednarodno licencirani profesionalni kongresni organizator, ki z najsodobnejšo tehnologijo poskrbi za 
brezhibno izvedbo od kandidature, finančnega vodenja, spletnih strani in drugih aplikacij, PR in mar-
ketinga, registracije, razstave, sponzorjev, zbiranja povzetkov do zbornika, ki ga prejme vsak udeleženec.

mag. Dušica Todorović
Vodja pridobivanja 
v marketingu 

Luka Zajc
Vodja prodaje

Ime in priimek: Luka Zajc, Vodja prodaje  
Telefonska številka: 01 300 26 23, 041 602 141
Elektronski naslov: lukazajc@dekon.si
Spletna stran: www.dekon.si 

PROFESIONALNI KONGRESNI ORGANIZATOR (PCO)
Dekon.Si; standard B: profesionalni kongresni organizator 

DEKON.SI d.o.o. je član skupine DEKON Group. Je mednarodni profesionalni organizator kon-
gresov in poslovnih srečanj, prvi in edini te vrste v Sloveniji, ter partner skupine INCON. Dekonova 
večjezična ekipa po vsem svetu organizira kongrese za zdravstveni sektor ali združenja s področja 
tehničnih ved, za nevladne ali medvladne organizacije ter vladni sektor. Naše storitve obsegajo celotno 
industrijo poslovnih in strokovnih srečanj. Kot profesionalni organizator kongresov poskrbimo za 
vse – od svetovanja pri načrtovanju kandidatur in finančnih storitev do operativne izvedbe dogodka 
– izbora in priprave prizorišča, tehnične podpore, cateringa, prevajanja, registracije udeležencev, 
postavitve razstave, urejanja sponzorstev, PR in marketinga, organizacije družabnih dogodkov, 
ekskurzij, oblikovanja spletnih strani, IT in komunikacijskih storitev, kongresnega gradiva idr. Skupina 
Dekon organizira prek 60 dogodkov letno z od nekaj udeleženci do 25.000 le-teh. S svojimi bogatimi 
izkušnjami jamčimo za uspeh vašega dogodka.

Ime in priimek: Natalija Bah Čad, Projektni vodja   
Telefonska številka: 01 430 51 03, 040 822 444
Elektronski naslov: natalija@toleranca.eu
Spletna stran: www.toleranca.eu

PROFESIONALNI KONGRESNI ORGANIZATOR (PCO)
Toleranca marketing d.o.o.; standard B: profesionalni kongresni organizator

Agencija Toleranca marketing deluje od leta 2007. Ustanovitelja agencije Gorazd Čad in Natalija 
Bah Čad imata več kot 20-letne izkušnje z organizacijo mednarodnih dogodkov. Osnovna dejavnost 
agencije Toleranca marketing je profesionalna organizacija strokovnih dogodkov za združenja, ter 
organiziranje poslovnih in motivacijskih dogodkov za podjetja v Sloveniji in sosednjih državah. 
Ekipa Tolerance marketing, s pomočjo sodobnih tehnoloških orodij, poskrbi za postopek prijavljanja 
udeležencev, rezervacije hotelskih namestitev, varno spletno plačevanje kotizacij ter postopek 
sprejemanja strokovnih povzetkov. Svoje dolgoletne izkušnje delimo z naročniki, jim svetujemo pri 
projektnem vodenju, iskanju lokacij ter pripravi kandidatur za kongrese. Toleranca marketing je od 
ustanovitve naprej aktivna članica Kongresnega urada Slovenije in ima opravljeno standardizacijo 
B-PCO (profesionalni kongresni organizator). 

Natalija Bah Čad
Projektni vodja



Helena Skutnik Salvi
Vodja oddelka

Ime in priimek: Helena Skutnik Salvi, Vodja oddelka  
Telefonska številka: 040 677 448
Elektronski naslov: helena.skutnik@ink-conferences.com
Spletna stran:  www.ink-conferences.com 

NEODVISNI PROFESIONALNI KONGRESNI ORGANIZATOR (PCO)
Ink Conferences, Demaco d.o.o.

Kot neodvisen profesionalni kongresni organizator (PCO), Ink Conferences organizira znanstvene, 
strokovne in institucionalne dogodke v Sloveniji. S poglobljenim znanjem delovanja mednarodnih 
združenj, institucij Evropske unije in mednarodnih organizacij, vas Ink Conferences usmerja skozi 
vse zahtevne faze organizacije kongresa. Izkušena ekipa preuči združenje ali institucijo, področje in 
način delovanja, da lahko proces organizacije kongresa prilagodi vašim individualnim zahtevam ter 
promociji nacionalnega organizatorja in destinacije. Svetujemo pri izboru lokacije kongresa, sodelu-
jemo pri pripravi kandidature, skrbimo za transparentno finančno vodenje kongresa, zagotavljamo 
IT rešitve, zbiramo in vodimo prijave udeležencev, skrbimo za trženje in komuniciranje z javnostmi 
ter operativno izvedemo srečanje. Z združenji, institucionalnimi in korporativnimi strankami Ink 
Conferences deli svoje široko znanje in izkušnje pri organizaciji kongresov, išče rešitve ter oblikuje 
nove povezave in ideje, da skupaj dosežemo cilje vašega kongresa.

Ime in priimek: Ana Božič, Vodja prodaje kongresno-prireditvenega oddelka   
Telefonska številka: 01 300 26 39, 040 814 000
Elektronski naslov: ana.bozic@gr-sejem.si
Spletna stran: www.gr-kongres.si

KONGRESNI CENTER
Gospodarsko razstavišče; standard E: kongresni in razstaviščni center

Gospodarsko razstavišče je vodilni prireditveni center v Sloveniji. Leži v osrčju prestolnice in je 
oddaljen le 15 minut peš hoda od večine hotelov. Gospodarsko razstavišče je prizorišče, ki s svojimi 
23 dvoranami zagotavlja popolno platformo za podporo dogodkom vseh velikosti. Dvorane lahko 
sprejmejo dogodke od 15 do 3300 udeležencev. Gospodarsko razstavišče tako že 65 let zelo ponosno 
deluje na področju različnih nacionalnih in mednarodnih sejmov, srečanj, kongresov, konferenc, 
razstav, kulturnih prireditev itd.

Ana Božič
Vodja prodaje kongresno-
prireditvenega oddelka

Željko Vrhovac
Vodja prodaje

Ime in priimek: Željko Vrhovac, Vodja prodaje  
Telefonska številka: 01 470 11 30, 031 487 511
Elektronski naslov: zeljko.vrhovac@hotelslon.com
Spletna stran: www.hotelslon.com 

HOTEL S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Best Western Premier Hotel Slon; standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Best Western Premier Hotel Slon se nahaja v samem središču Ljubljane, le nekaj korakov od starega 
mestnega jedra, Ljubljanskega gradu in vseh pomembnih mestnih znamenitosti. Ta sodoben hotel s 4 
zvezdicami superior premore 170 udobnih sob in nudi 5 vsestranskih konferenčnih dvoran, ki se med 
seboj združujejo ter tako prilagajajo različnim zahtevam organizatorjev. Restavracija Slon 1552 je prilju-
bljena točka Ljubljančanov in njihovih gostov in je tudi znana po svoji odlični kuhinji. V atraktivnem 
ambientu s pogledom na ljubljanske ulice, gostom postrežemo sodobne slovenske in mednarodne jedi, 
kot tudi širok izbor vrhunskih vin. Best Western Premier Hotel Slon ostaja hiša z več kot 460-letno tradicijo, 
ki na elitni lokaciji svoje goste razvaja s prijetno namestitvijo in odlično kulinariko.



Ime in priimek: Mojca Gobina Mravlje, Vodja prodaje MICE   
Telefonska številka: 05 690 73 02, 051 350 967
Elektronski naslov: mojca.gobina.mravlje@h-bernardin.si
Spletna stran: : www.hoteli-bernardin.si/mice/

KONGRESNI HOTEL IN HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Hoteli Bernardin d.d.; standard F: kongresni hotel in standard G: hotel s konferenčnimi 
zmogljivostmi

Družba Hoteli Bernardin, d.d. upravlja s skupno 1.184 hotelskimi sobami na najatraktivnejšem 
delu Slovenskega primorja. Na trgu nastopa s 6 hoteli, 3 sklopi apartmajev, kongresnim centrom in 
kampom z raznoliko ponudbo storitev za različne tržne segmente, od poslovnega do počitniškega 
turizma. S tem je prevzela veliko družbeno odgovornost in vlogo nosilca turistične dejavnosti 
slovenske Istre. Vodilni, v okviru Hotelov Bernardin na področju kongresne dejavnosti, je Grand Hotel 
Bernardin, ki  z večnamensko zasnovanim kongresnim centrom poslovne odličnosti in mediteranske 
pristnosti, še vedno drži primat prvega in največjega hotelskega kongresnega centra v Sloveniji in 
JV Evropi. S svojo 24 letno tradicijo, več kot 300 dogodki letno, izkušenim in profesionalnim osebjem 
vedno znova dokazuje vodilo zaupanja vreden partner.  

  

Mojca Gobina Mravlje
Vodja prodaje MICE

Ime in priimek: Mitja Žnidaršič, Izvršni direktor za prodajo in marketing 
Telefonska številka: 05 692 90 29, 040 457 397
Elektronski naslov: Mitja.Znidarsic@lifeclass.net
Spletna stran: www.lifeclass.net 

KONGRESNI HOTEL IN HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Istraben Turizem d.d. / LifeClass Hotels & Spa Portorož; standard F: kongresni hotel in 
standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Izobraževanje in mreženje sta sestavni del posla. Priložnost za sklepanje novih poslovnih sodelovanj 
ter plemenitenje znanja.

Kongresni center Portus se nahaja v sklopu resorta LifeClass Hotels & Spa Portorož in na enem 
mestu združuje 6 tematsko obarvanih 4- in 5-zvezdičnih hotelov ter 10 sodobno opremljenih 
dvoran. Dvorane, ki lahko sprejmejo od 20 do 520 gostov se razprostirajo na površini 1.600 m2, le 
streljaj od morja. Izkušena ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala pri izvedbi dogodka, 
ki bo v celoti prilagojen vašim potrebam. Po uradnem delu si privoščite sproščujoč tek ob morju, 
plavanje v bazenih z ogrevano morsko- ali termalno vodo, hišno sladico ob klavirski spremljavi ali 
aperitiv s sodelavci v Café Centralu. Naj se poslovno druženje premakne na višjo, prijateljsko raven!

Mitja Žnidaršič
Izvršni direktor za prodajo 
in marketing

Ime in priimek: Jerneja Gregorc, Vodja prodaje 
Telefonska številka: 01 243 00 25, 030 605 718
Elektronski naslov: jerneja.gregorc@radissonblu.com
Spletna stran: www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana/ 

HOTEL S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana; standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Radisson Blu Plaza Hotel se ponaša z lokacijo, ki je lahko dostopna in ki tako rekoč na svojem 
pragu ponuja poslovne, trgovske, športne in zabavne priložnosti. Radisson Blu Plaza Hotel je namreč 
prvi hotel postavljen v trgovsko in poslovno ljubljansko meko BTC City, kar omogoča urbano, 
moderno in pestro organizacijo dogodkov in srečanj.
Sobe ponujajo izjemne panoramske razglede na mesto. V 15. nadstropju moderen in prilagodljiv 
kongresni center sprejme do 250 delegatov. Kongresne zmogljivosti so dopolnjene s hotelsko 
teraso v 16. nadstropju, ki sprejme do 200 oseb in ki s svoje pozicije na strehi hotela ponuja čudovite 
razglede vse do Triglava.

Jerneja Gregorc
Vodja prodaje



Ime in priimek: Elvira Krupić, Vodja prodaje za področje dogodkov in kongresov   
Telefonska številka: 04 579 13 24, 031 827 685
Elektronski naslov: elvira.krupic@hotelibled.com
Spletna stran: www.sava-hotels-resorts.com/si/kongresi-in-srecanja

KONGRESNI HOTEL IN HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Sava Turizem d.d. / Sava Hoteli Bled; standard F: kongresni hotel in standard G: 
hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

Sava Turizem je vodilno hotelsko podjetje v Sloveniji, ki upravlja s hoteli, restavracijami, kampi in 
kopališči na 6 destinacijah v Sloveniji: na Bledu, Ptuju, v Moravskih Toplicah, Radencih in v Lendavi. 
Na področju kongresne dejavnosti je celostna ter raznolika predvsem ponudba Sava Hotelov Bled, 
ki se uvrščajo v sam vrh med slovenskimi ponudniki kongresnih kapacitet in storitev. Na Bledu 
je v Savinih hotelih na voljo več kot 600 sob ter 20 konferenčnih dvoran. Največja dvorana s ka-
paciteto 350 sedežev se nahaja v popolnoma prenovljenem Rikli Balance Hotelu. Kongresni tim 
Grand Hotela Toplice, Rikli Balance Hotela in Hotela Park se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami pri 
organizaciji različnih dogodkov in zato garantira profesionalne ter posameznemu tipu dogodka 
prilagojene hotelske storitve.
  

Elvira Krupić
Vodja prodaje za področje 
dogodkov in kongresov

Ime in priimek: Luka Stepančič, Vodja prodaje   
Telefonska številka: 01 308 13 72, 041 657 569
Elektronski naslov: luka.stepancic@union-hotels.eu
Spletna stran: : www.union-hotels.eu

KONGRESNI HOTEL IN HOTELI S KONFERENČNIMI ZMOGLJIVOSTMI
Union hoteli; standard F: kongresni hotel in standard G: hotel s konferenčnimi zmogljivostmi

V Union hotelih si prizadevamo ostati najboljši med ljubljanskimi hoteli in s svojo dejavnostjo 
določati hotelski standard na domačem trgu ter še naprej soustvarjati družbeno življenje sloven-
ske prestolnice. Skupina Union Hoteli združuje štiri hotele (Grand hotel Union, Grand hotel Union 
Business, Hotel Lev in Central hotel) v samem centru Ljubljane.
Skupno nudimo 626 elegantno opremljenih hotelskih sob in 30 konferenčnih dvoran ter sejnih sob 
s sodobno tehnično opremo. Kot največjih konferenčni hotelsko podjetje v Ljubljani pa smo stalni 
partner vseh vrst dogodkov in konferenc. V naših hotelih smo gostili že vrsto znanih osebnosti, ki so 
se v naši družbi počutili več kot odlično.

  

Luka Stepančič
Vodja prodaje

www.congress-ambassador.si


