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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. Zelo smo veseli, da bo Slovenija naredila 
korak naprej in ponudila vsem tem posameznikom orodja in rešitve, da 
bodo pri svojem delu še uspešnejši.

Miha Kovačič, direktor, 
Kongresni urad Slovenije

Nosilci Slovenskega ambasadorskega programa: 

Kongresni urad Slovenije v sodelovanju s Kongresnim uradom pri 
Turizmu Ljubljana in partnerji. 
www.slovenia-convention.com in www.meetinljubljana.com

Program podpira Slovenska turistična organizacija www.slovenia.info
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Kako lahko postanete 
Kongresni ambasador Slovenije: 

• Ste član mednarodnega združenja?
• Lahko kot član združenja vplivate na lokacijo prihodnjih 

konferenc?
• Ali bi želeli naslednjo konferenco združenja pripeljati v 

Slovenijo?
• Ste mogoče že organizirali konferenco v Sloveniji?

V primeru, da je vaš odgovor »DA« vas vabimo, da se 
nam pridružite.

Če imate možnost kandidirati za mednarodni dogodek za 
Slovenijo, ne glede na vaše strokovno področje, smo tu, da 
vam pomagamo. 

Več informacij: 

Azra Botonjič
Kongresni urad Slovenije 
E: azra.botonjic@slovenia-convention.com
T: 01 569 12 60

Zakaj postati Kongresni ambasador Slovenije?

Poveča se domači in mednarodni ugled vaše 
organizacije / združenja / fakultete / univerze. 

Pridobite:
• nacionalno priznanost in izpostavljenost,
• priznanje s strani vaših strokovnih kolegov,
• omogočena je promocija vaših dosežkov,
• priložnosti za mreženje in številne 
       mednarodne povezave,
• možnost koriščenja vseh podpornih 
       storitev Kongresnega urada Slovenije, 
       Kongresnega urada Ljubljana in 
       partnerjev projekta. 
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Zakaj gostiti poslovni dogodek / 
znanstveno-strokovno konferenco v Sloveniji:

• omogoči se prenos znanja in izmenjava izkušenj med 
strokovnjaki,

• omogoči obisk priznanih strokovnjakov iz vaše stroke 
       v Sloveniji,
• omogoči sodelovanje in udeležbo večjega števila 

domačih strokovnjakov na dogodku,
• poveča obseg sodelovanja med ustanovami in 
      strokovnjaki doma in na tujem,
• predstavniki stroke in posledično Slovenija 
       pridobijo na mednarodnem ugledu,
• ustvarijo se prihodki za celotno destinacijo.

Mednarodne konference ponujajo odlične priložnosti za 
mreženje, omogočajo vzpostavitev partnerstev in povezav 
na mednarodni ravni.



Kongresni urad Slovenije vam v sodelovanju z 
lokalnimi kongresnimi uradi in partnerji nudi:  

strokovno, promocijsko in drugo podporo v vseh fazah 
pridobivanja in do izvedbe dogodka. To na lokalni ravni 
zagotavljajo destinacijski ambasadorski klubi, ki bodo 
sestavni člen delovanja Slovenskega ambasadorskega 
programa v sinergiji s Kongresnim uradom Slovenije. 

To vključuje:
• pomoč pri pripravi kandidature,
• podporo pri promocij kandidature in predstavitvi destinacije, 
• sofinaciranje oglednih obiskov in sodelovanje pri njihovi 

organizaciji,
• iskanje primernih lokacij v skladu z zahtevami kandidature,
• pomoč pri izboru ustreznih kongresnih in namestitvenih 

zmogljivostih,
• pomoč pri izboru prizorišč za družabne dogodke, izlete 

pred in po dogodku,
• zagotovitev promocijskih materialov o Sloveniji in 
       posameznih destinacijah,
• marketinška in promocijska podpora pred izvedbo kongresa,
• PR aktivnosti pri promociji izvedenih mednarodnih 

znanstveno-strokovnih kongresov v Sloveniji,  
• možnost udeležbe na dogodkih Slovenskega 
        ambasadorskega programa.
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dr. Albin Pintar
znanstveni svetnik, vodja 
Odseka za okoljske vede in 
inženirstvo na Kemijskem 
inštitutu v Ljubljani in 
predsednik Slovenskega 
kemijskega društva 

»Leta 2006 je Slovenija uspešno gostila 7. Evropski travma 
kongres (ETS) v Ljubljani. Po srečanju s Kongresnim uradom 
Slovenije in temeljitem razmisleku smo se odločili, da ponov-
no kandidiramo za mednarodni kongres. Z veseljem delim 
informacijo, da smo bili uspešni in v Slovenijo pridobili 22. 
mednarodni kongres ECTES, ki bo v Ljubljano privabil več kot 
1.200 udeležencev leta 2021. Kongresni urad Slovenije nam 
je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ter podporo 
svojih članov nudil vso pomoč v vseh fazah od priprave do 
oddaje kandidature. Vloga nacionalnega Kongresnega urada 
je odigrala zelo pomembno vlogo in se veselim nadaljnjega 
sodelovanja pri novih projektih.«

prof. dr. Radko Komadina
dr. med., svetnik, 
specialist splošne in 
travmatološke kirurgije, 
predsednik Slovenskega 
zdravniškega društva in 
predsednik sekcije skeletna 
travma in športna medicina v 
evropskem združenju ESTES 

»V Sloveniji si želimo gostiti več mednarodnih dogodkov z 
našega znanstveno-raziskovalnega področja. V lanskem 
letu smo se odločili za oddajo kandidatur za kongresa 
EuChemS in EuropaCat.  Na odločitev za  pripravo in oddajo 
kandidatur je vplivalo dobro sodelovanje, nasvet in 
predstavitev prednosti tovrstnih dogodkov za Slovenijo  ter 
našo stroko s strani Kongresnega urada Slovenije. Kongres-
ni urad Slovenije nam je pomagal tudi pri izboru ustreznega 
profesionalnega kongresnega organizatorja (PCO-ja) in 
pridobitvi podpore s strani celotne destinacije. Vsekakor 
menim, da je za posamezne strokovnjake na svojih 
strokovnih področjih tovrstno sodelovanje ključnega 
pomena. Na podlagi pozitivnih izkušenj bomo tudi v priho-
dnje kandidirali za izbrane strokovne kongrese z našega 
področja.« 
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»Kongresni urad Slovenije je odigral ključno vlogo, da se je 
naše združenje odločilo za kandidaturo za Evropski kongres 
medicine športa. Nudil nam je vso strokovno pomoč, da smo 
izbrali tehničnega organizatorja kongresa (PCO), našli primerno 
prizorišče za izvedbo dogodka, prav tako nam je pomagal 
tudi pri pripravi zmagovalne kandidature Slovenije. Z velikim 
veseljem priporočam Kongresni urad Slovenije vsem, ki imajo 
možnost kandidirati za mednarodni znanstveno-strokovni 
dogodek.«

»Kot sopredsednik lokalnega organizacijskega odbora letos 
največjega kongresa v Ljubljani, ESPID 2019, sem se pred tremi 
leti povezal s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana – KUL, 
ki mi je nudil profesionalno podporo pri pripravi prijave, kasneje 
pa tudi pri predstavitvi kongresa in njegovi promociji. 
Skupaj z izbranim prizoriščem  in KUL smo tujim profesionalnim 
organizatorjem kongresa in vodstvu združenja kot uigran tim 
predstavili destinacijo na oglednem obisku in v tem duhu bomo 
sodelovali do zaključka dogodka, na katerem pričakujemo preko 
2.000 udeležencev. KUL mi je prav tako nudil podporo pri pred-
stavitvi kandidature in destinacije za kongres združenja EBJIS, 
ki bo prihodnje leto v Ljubljani. Kongresnim organizatorjem, s 
sedežem na Danskem, je naše mesto takoj zlezlo pod kožo in že 
razmišljajo o drugih možnih projektih za Ljubljano.«

doc. dr. Marko Pokorn dr. med., 
spec. pediater in infektolog
Klinika za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC, Katedra 
za infekcijske bolezni in epidemi-
ologijo, Medicinska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, član 
Evropskega združenja za otroške 
infekcijske bolezni - ESPID in 
Evropskega združenja za okužbe 
kosti in sklepov - EBJIS

doc. dr. Petra Zupet
dr. med., prof. šp. vzg., 
predsednica Združenja 
medicine športa Slovenije
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