
PROTOKOL TAKO IN DRUGAČE 

mag. Janja R. Avguštin 
24. november 2011 



NA SPOREDU DANES 

1. protokol z velikim in malim P 

2. protokol na delovnem mestu 

3. protokol v vsakdanjem življenju 



PROTOKOL Z MALIM P 

protokol 
 - das Protokoll 
 - protocollum 
 - protokollon (protos+kolla) 
→ opredeljuje aktivnosti glede načina sporazumevanja po 

mednarodnih pravilih 
→mednarodni sporazum dveh ali več držav 
→rezultat kakšne mednarodne konference 
→ IKT 
→ protokol kot orodje države 
→ zunanja politika-diplomacija-protokol 
 



PROTOKOL Z MALIM P (2) 

→ zgodovinska tradicija in običaji, načela mednarodnega 
prava, diplomatska praksa 
 

- drugi najstarejši poklic na svetu 
- renesansa v Evropi (Italijani in Francozi) 
 
Aachenski pravilnik (1815) 
Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih (1961) 
Dunajska konvencija o konzularnih odnosih (1963) 
 
nacionalne (organizacijske) ureditve in specifičnosti 



PROTOKOL Z MALIM P (3) 

- protokol kodificira in uresničuje pravila 
ceremoniala ter nadzoruje njihovo uporabo  

- protokol imajo nekateri za bonton 
diplomacije, zaradi tega nekateri celo za 
»najodličnejšo in najsubtilnejšo diplomacijo«  

- protokol je skupek pravil, ki predpisujejo lepo 
vedenje v uradnem življenju, ter ceremonije, 
ki vključujejo vlade ter narode in njihove 
predstavnike  

 



DRŽAVNI PROTOKOL 

→ zajema širok krog uradnih in družabnih pravil, ki 
določajo oblike in način medsebojnih uradnih 
stikov predstavnikov držav in vlad ter 
mednarodnih organizacij 

 

Namen: da se stiki predstavnikov držav olajšujejo 
in odvijajo na skladen in vnaprej določen 
poenoten način 

Cilj: da se zaščiti dostojanstvo in ugled vsake 
države, ne glede na njeno moč ali velikost 

 
 



PROTOKOL Z VELIKIM P 

1. Protokol Republike Slovenije 

2. Diplomatski protokol MZZ (Direktorat za 
mednarodno pravo in zaščito državljanov) 

 

→ ceremonial & privilegiji in imunitete ter 
diplomatska korespondenca 

 



PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE 
Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 85/2009) določa: 

- protokolarna pravila, protokolarne dogodke, način izvajanja protokolarnih dogodkov, izvajalce in način 
financiranja protokolarnih dogodkov. 

Protokolarni dogodki so: državniški obiski šefa države v Republiki Sloveniji, obiski (uradni, delovni in 
zasebni) v Republiki Sloveniji, državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini, uradni in 
delovni obiski v tujini, protokolarni dogodki zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, 
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in 
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, predaje poverilnih pisem predsedniku Republike 
Slovenije, predaje kopij poverilnih pisem in predstavitvenih pisem v Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije, predstavitveni in poslovilni obiski vodij diplomatskih predstavništev in 
predstavništev mednarodnih organizacij pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku 
Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku 
Državnega sveta Republike Slovenije, slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih 
vroča predsednik Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu 
predsednika Republike Slovenije, podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za 
državo, slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije, 
državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti, sprejemi, ki jih prirejajo 
predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade 
Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, državne proslave in druge 
prireditve državnega pomena. 



PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE (2) 

Opravlja protokolarne naloge za:  
- predsednika Republike Slovenije 

- predsednika Državnega zbora Republike Slovenije 

- predsednika Vlade Republike Slovenije 

- predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

- predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

- predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

- ministra za zunanje zadeve 

- predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije 

- varuha človekovih pravic Republike Slovenije 

 



PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE (3) 

Ob obisku šefa tuje države: 
- organizira ceremonial ob prihodu in odhodu šefa tuje države  

- pripravi predlog predstavnikov Slovenije, ki bodo prisotni ob 
prihodu in odhodu ali bodo v stalnem spremstvu med obiskom 

- organizira namestitev za glavnega gosta in njegovo spremstvo 

- organizira prevoze po Sloveniji in sestavi razpored kolone vozil 

- uskladi srečanja z vsemi, ki jih šef države obišče 

- organizira vse obede 

- pripravi prostore, v katerih potekajo uradni razgovori, sprejemi ter 
morebitna tiskovna konferenca ali izjava za tisk 

- poskrbi za uradnega prevajalca 

- organizira obešanje zastav na ustrezna mesta 

 



PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE (4) 

Pri tem tesno sodeluje z: 

- uradom gostitelja 

- uradom oziroma predstavniki gosta 

- Centrom za varnost in zaščito 

- Slovensko vojsko, Policijo 

- Uradom za komuniciranje 

- izvajalci 

 



VEDENJE IN VIDEZ  

Bonton je ‘prostovoljna obveznost’, s katero se 
posameznik vključi v družbo ljudi okrog sebe. 

 

Vsa pravila obnašanja temeljijo na upoštevanju 
in spoštovanju drugih ljudi in so osnova ter 
pogoj za boljšo in uspešnejšo komunikacijo. 



PRVI VTIS 

izgled: kako izgledamo   55 % 
  

počutje: kako nastopamo  38% 
  

govor:  kako govorimo     7% 



NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 

- govorica telesa (stik z očmi) 

- zunanja podoba (manj je več!) 

- besedna intonacija 

- dotiki in rokovanje 

- objem, priklon, poljub 

 

→ točnost, kajenje, desno pravilo 



BESEDNA (GOVORNA) KOMUNIKACIJA 

→ prosim, hvala, oprostite, izvolite 

 

- pozdravljanje 

- predstavljanje 

- nagovarjanje 

- vikanje&tikanje 

 

→ telefonski pogovori, mobilni telefoni 



BESEDNA (PISNA) KOMUNIKACIJA 

- dopisi in ovojnice 

- vljudnostna sporočila 

- vizitke 

- elektronsko komuniciranje 

 

→ razumljivost in jasnost, ton sporočanja, 
ravnotežje med vsebino in izgledom 



NEKAJ POSEBNOSTI 

- diplomatska vizitka 
• p.p.: pour presenter - za predstavitev ali priporočilo 
• p.f.: pour feliciter - za čestitanje 
• p.f.n.a.: pour feliciter nouvelle anne - voščilo ob novem letu 
• p.c.: pour condoler - za izrekanje sožalja 
• p.r.: pour remercier - v zahvalo 
• p.p.c.: pour prendre conge - za poslovitev 
- poljubljanje roke 
- na roko pisana sporočila 
- čestitke, zahvale, voščila, vabila, sožalja, zahvale na sožalja, 

opravičila 





VABILA 

- kakšno vabilo (CGP) 

- kaj na vabilo 

→ RSVP, PM, Regrets only  

→ obleka 

 







PROTOKOL NA DELOVNEM MESTU 

- pravila oblačenja (delovna in formalna obleka) 

  - protokolarna obleka (?) 

  - sproščeni petek ali oblačila za prosti čas 

  - kodeks 

- urejenost in ličenje 

- dodatki 

 



NASLAVLJANJE 

- predsedniki, direktorji, župani, veleposlaniki 

- gospod/gospa 

- ekscelence 

- znanstveni nazivi 

- ime in priimek? 



ZASTAVE IN HIMNA 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije ter slovenski narodni zastavi (Ur.l. RS, 
št. 67/1994) 

Uredba o uporabi zastave in himne Evropske 
unije v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 
38/2004) 

 



SLOVENSKA ZASTAVA 

 Se izobesi: 
- ob praznikih Republike Slovenije: 

– 8. februarja. – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
– 27. aprila – dan upora proti okupatorju 
– 1. in 2. maja, praznika dela 
– 25. junija, dan državnosti 
– 26. decembra, dan samostojnosti 

- ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega 
zbora oz. predsednika državnega sveta, kadar odhaja na obisk v tujo 
državo in ob uradnem sprejemu, ko se vrne v Slovenijo 

- ob uradnem prihodu voditelja tuje države in ob njegovem slovesu 
- na dan žalovanja, ki ga določi vlada 
- ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, 

humanitarnih in drugih prireditvah 
- ob praznikih lokalne skupnosti 
- pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Slovenijo 
- za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih 

državnih organov in organov lokalne skupnosti 

 
 







DARILA 

- je znamenje kulturne podobe darovalca 

- potreben je načrt in dobre ideje 

- darilo naj izvira iz slovenske kulture 

- embalaža: je prvi vtis darila in izjemno pomembna 

- izročanje 
- načeloma je gost tisti, ki prinaša oziroma izroča darilo 

- podajanje daril preko mize ni primerno 

 

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s 
prejemanjem daril (Ur.l. RS, št. 58/2003) 



SEDEŽNI REDI 

- delovno srečanje/pogovori/sestanek 

- delovni obed/svečani obed 









ZA MIZO 

- izbira jedilnika 

- alkoholne pijače 

- kajenje, WC 

- kdo začne jesti (in kdaj) 

- zdravica 

- prtiček, komolci 

- polna usta, prenosni telefon 

- trkanje s kozarci 

 



ZA MIZO (2) 

- krožniki se zamenjajo po vsaki jedi 
- kozarec se napolni samo do dveh tretjin 
- vsako jed se lahko ponudi še enkrat, razen juhe, solate in 

sladice 
- v juho se ne drobi kruha 
- zadnje požirke juhe zajamemo z žlico tako, da krožnik rahlo 

nagnemo od sebe 
- krožnikov se ne čisti s koščki kruha 
- juh ne srebamo 
- naslednje jedi se ne ponudi, dokler vsi za mizo ne pojedo 

prve 
- prtička ne odložimo, dokler ga ne odloži gostitelj 
- nazdravlja se s polnim kozarcem 
- ko nazdravimo, gledamo sogovornika  v oči 

 







 



ORGANIZACIJA DOGODKOV 

Odločitev:  
    - zakaj dogodek prirejamo,  
    - kakšni so cilji, 
    - komu je dogodek namenjen, 
    - kakšne vrste dogodek (obed, sprejem, kulturna 

prireditev…) je primeren glede na odgovore prvih treh 
alinej 

 
Predvidevanje ovir: 
- prostorskih 
- protokolarnih 
- finančnih 
 
 



ORGANIZACIJA DOGODKOV (2) 

Potrebno je: 
- določiti glavnega organizatorja in tim, ki bosta 

dogodek pripravila 
- določiti lokacijo in morebiten program ter termin 
- pripraviti vabilo 
- pripraviti morebitna darilca za obiskovalce 
- poskrbeti za tehnične podrobnosti (osvetljava, 

ozvočenje,…) 
- poskrbeti za komunikacijsko podporo 
- pripraviti finančni okvir 



ORGANIZACIJA DOGODKOV (3) 

In: 

- sestaviti scenarij dogodka 

- določiti morebitne govornike (največ 3) 

- se dogovoriti za pogostitev 

- sestaviti navodila za sodelujoče 

- pripraviti sedežni red, če je potrebno 

 



NEKAJ ZANIMIVOSTI 

- o točnosti 

- prisotnost žensk 

- žalne barve 

- klobuki in rokavice 

- napitnine 

- črne mačke 

- kdo odpre vrata komu 



PROTOKOL V ZASEBNEM ŽIVLJENJU 

- protokoli vsakdanjika 
- vljudnost 
- ravnotežje forme in vsebine    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Vam prepuščam, da boste znali najti mejo, do 
kje je primerno in varno iti in od kje naprej 
boste smešni, žaljivi ali slabo razumljeni. Ko pa 
se pravila ne spomnite, je najbolje, da ravnate 
po »zdravi pameti«, prijazno in sproščeno. 

In ne pozabite: pravila so tudi zato, da se včasih 
kršijo... Brez občasnega kršenja pravil ni 
napredka! 

 



HVALA ZA POZORNOST! 

 

 

janja.avgustin@gov.si 


