
 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, RC Kočevje Ribnica 
d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o. in RIC Bela Krajina. 

VABILO 

Delavnica: Poslovni bonton in gospodarska diplomacija 

Kaj: brezplačna delavnica Poslovni bonton in gospodarska diplomacija v praksi 
 
Kdaj in kje: v četrtek ,18.4.2019, od 12.00 do 14.00,  

         v sejni sobi Campa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje 
 

Komu je namenjeno: podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz JV Slovenije 

 
Cilj delavnice: Spoznavanje pravila bontona v poslovnem in zasebnem življenju ter pomen gospodarske 

diplomacije s  poudarkom na praktičnih primerih. 

Vsebina: 

I. Poslovni bonton: 
- kako reagirati ob različnih priložnostih,  
- kako se odzvati na vabila,  
- kako pripraviti sprejem, poslovne dogodke,  
- kakšna je kultura oblačenja,  
- kaj je diplomatsko vabilo,  
- kako ravnati, če smo član državne ali gospodarske delegacije v tujini, …) 

 
II. Gospodarska diplomacija  

- kaj je in kako lahko pomaga podjetjem posameznikom, drobnemu gospodarstvu, 
- kako se lahko vključimo v meddržavne mešane komisije ali v meddržavne delegacije , ki so na obisku pri 

nas ali v tujini, 
- kaj lahko pričakujemo od diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini in kaj od tujih  s sedežem v 

Ljubljani, 
- kdo nam pomaga v državah,  kjer Slovenija nima predstavništev. 

 

III. Vprašanja in odgovori 

 
 
Predavateljica: Dragoljuba Benčina, karierna diplomatka,nekdanja državna sekretarka na zunanjem 
ministrstvu Republike Slovenije, veleposlanica RS v Berlinu, izredna in pooblaščena veleposlanica v 
Kraljevini Švedski z akreditacijo še v sedmih državah: na Finskem, v Estoniji, Latviji in do leta 2000 tudi v 
Kraljevini Norveški, na Danskem, v Litvi in na Islandiji. Prejemnica visokih državnih odlikovanj Italije, Španije, 
Nemčije in Francije.  
 
Prijave: Prijave sprejemamo do srede, 17.4.2018, oz. do zapolnitve mest. PRIJAVE. 
 
Več informacij: Danijela Vukojević, 041 759 762 ali danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si 
  

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija dogodek koordinira Razvojni center Kočevje Ribnica. 
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