Curriculum Vitae
IME IN PRIIMEK:
BOJANA KOŠNIK ČUK
DATUM IN KRAJ ROJSTVA:
20. 6. 1962, JESENICE, SLOVENIJA
IZOBRAZBA:
Univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
JEZIKI:
Angleščina, nemščina, hrvaščina
POKLICNA POT:
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
-namestnica vodje Diplomatskega protokola (svetovalka ministra)
-vršilka dolžnosti vodje Diplomatskega protokola (svetovalka ministra)
Služba Vlade RS za evropske zadeve
- vodja Protokola (svetovalka vlade)
Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve Brdo
-direktorica za protokol, gostinstvo in turizem (svetovalka vlade)
Mestna občina Ljubljana, kabinet županje
-vodja Protokola mesta Ljubljana (do 31. 9. 2002)
Ministrstvo za obrambo RS
-vodja Službe za protokol (sekretarka) do oktobra 2005
Bonton, d. o. o., - (podjetje za svetovanje, izobraževanje, v sklopu katerega deluje
tudi Šola kulture vedenja, bontona, poslovnega in diplomatskega protokola),
-direktorica in lastnica, predavateljica
DODATNA STROKOVNA USPOSABLJANJA:
-izpopolnjevanje na slovenskem veleposlaništvu v Bernu, 1996 (pri ambasadorju,
nekdanjemu šefu Državnega protokola RS gospodu Željku Jegliču)

-izpopolnjevanje na Ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske konfederacije v Bernu,
1996 (diplomatski protokol pri ambasadorju gospodu Danielu von Muraltu, vojaški
protokol pri polkovniku Ringgenbergu, knežji protokol kneževine Liechteinstein)
-sodelovanje na II. mednarodnem kongresu protokola v Španiji, Sevilla, 1997
-izpopolnjevanje na Madžarskem, Ministrstvo za obrambo, Budimpešta, 1997
-učna delavnica Izvirnost, estetika in promocijska vrednost protokolarnih daril,
Portorož,1996 (prof. dr. Janez Bogataj), ter druga predavanja prof. dr. Janeza Bogataja
- zasebna izobraževanja v Franciji, v okviru francoske vlade, 2014, 2015.
PREDAVANJA:
Samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in
kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih
podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški. (Krka,
Petrol, Gorenje, Mercator, Riko, NLB, Abanka, zasebna podjetja, ministrstva in uradi
RS, občine, osnovne, srednje šole, fakultete, zasebna svetovanja,…)
Študentka prvega letnika doktorskega študija na Katedri za psihologijo, psihologija
osebnosti, FF.
BIBLIOGRAFIJA:
Objavljeni strokovni prispevki v okviru Gospodarskega vestnika in Službe Vlade RS
za evropske zadeve, reviji Podjetnik, reviji Tajnica, časnikih Finance, Delo, Primorski
dnevnik, ... v letih 1997 do 2018.
V zadnjih letih je bilo posneto precej oddaj o bontonu in protokolu v sklopu RTV
Slovenija, drugih televizijskih hiš in različnih radijskih postaj.

APRILA 2007 IZŠLA STROKOVNA KNJIGA 24 UR POSLOVNEGA BONTONA,
NOVEMBRA 2011 IZŠEL PONATIS KNJIGE, prodano 3000 izvodov.

