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Poslovna podoba

1 UVODNE MISLI – KOSTUMOGRAFIJA V TEATRU ŽIVLJENJA
OBLEKA je globalni jezik. OBLEKA je izraz dostojanstva. OBLEKA sporoča.
OBLEKA označuje. OBLEKA je naša zvesta prijateljica. OBLEKA odpira vrata.
OBLEKA je predmet poželenja. OBLEKA je izraz spoštovanja do sogovornika.
OBLEKA je izraz spoštovanja do institucije. OBLEKA je izraz samospoštovanja.
Življenje je teater, v katerem igra kostumografija močno vlogo, če si to želimo priznati ali ne.
Igra vlog, ko smo v različnih življenjskih obdobjih, ko se prilagajamo specifičnim delovnim
nalogam in poklicnemu načinu delovanja, raznovrstnim druženjem ter prostočasnim
aktivnostim, socialnemu in kulturnemu okolju, narekuje naš zunanji videz, diverzifikacijo
slogov oblačenja ter celostnega videza. Koliko pozornosti okolja želimo zase, je stvar osebne
drznosti in inovativnosti. Ko pa se pojavimo v vlogi iskalca zaposlitve, poslovneža ali
predstavnika določene javnosti, moramo upoštevati ustaljene norme, vrednote in pričakovanja
okolice.
Ubran zunanji videz hitreje odpira vrata, prihrani čas ter denar, nam osebno, podjetju, v
katerem smo zaposleni, ali organizaciji, ki jo predstavljamo. Dobro izbrano oblačilo in perilo,
ustrezna barva, dodatki in vonj so prevladujoči elementi neverbalne komunikacije.
Celostna podoba odraža odnos, ki ga imamo do estetike, samega sebe in do našega okolja.
Nima veliko skupnega z velikanskimi finančnimi sredstvi. Pogosto prerazkošno razkazovanje
prestiža negativno odseva v očeh naših sodelavcev in partnerjev. Njihove ocene so zato včasih
drugačne, kot si bi si jih želeli slišati. In ni nujno, da so modni strokovnjaki. Če se njihova
negativna mnenja ponavljajo kot oglasi v medijih, na nas vplivajo kot snov za nedosegljive
sanje in rušijo našo samopodobo.
Čeprav nepoznavalci ne poznajo razlogov, zakaj jim celostna zunanja podoba nekoga ugaja
ali jih odbija, začutijo, če je opazovana oseba usklajena in harmonična, predvsem pa kakšne
signale oddaja v okolje. Ubranosti s samim seboj in s svojim celostnim zunanjim videzom se
je mogoče naučiti.
S poznavanjem stilističnih osnov bo naš odsev v ogledalu bolj prijazen, bolj samozavesten in
bo pripomogel k izboljšanju samopodobe. Dovolimo mu, da postane naš prvi kritični prijatelj,
ki nam bo pomagal eksperimentirati brez poslovnih posledic.
Znanje estetike oblačenja je vseživljenjski proces; za nekatere breme, za druge neustavljivi vir
zabave in radosti ob odkrivanju novega. Pred vami je mini sodobni priročnik za različne
priložnosti in poklice obeh spolov, ki vam bo v pomoč in veselje pri igri vlog v teatru vašega
življenja.

mag. Darinka Kazič, uni.dipl.organizatorka, ing. tekstilij in oblačil

3

Poslovna podoba

4

Poslovna podoba

2 PRVI VTIS
PRIMER ŠT. 1: Študentka v oblačilih slonokoščene barve gre na izpit

Z modrim, poslovnim vlakom sem se odpravila iz Ljubljane v Maribor. Moj namen, takrat
še študentke ob delu, je bil opraviti izpit iz računovodstva. Ambicioznost mi ni dala miru in
sem želela prehitevati dogodke; izpitni rok v Ljubljani je bil namreč zame prepozno. In sem
se odpravila kot urejena mladenka z Elizejskih poljan, ne pa kot študentka iz Ljubljane.
Izpit sem pisala v največji predavalnici z rednimi študenti, najverjetneje nas je bilo preko
sto. V neinternetni dobi smo še poklicali za rezultate. Se vljudno predstavim: »D.M. iz
Ljubljane« in zasuje me plaz neprijaznih profesoričinih besed: »Vi, v belem, pri meni izpita
ne boste naredili!« Trikrat je bila ocena malce pod 6, žal nikoli ni prebila magične meje.
Vem, da sem hudo zgrešila. Pa tako sem želela biti čedna v diskretnem krilu preko kolen,
puloverju, plašču iz kašmirja, klobuku; vse v slonokoščeno belih niansah, v kombinaciji z
zeleno torbo in škornji iz enakega usnja. Gospa profesor mi je res vzela voljo do študija na
izbrani smeri, a sem vse nadoknadila malo kasneje in drugje – v povezavi s podobo in
kulturo oblačenja in malo manj z računovodstvom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaj sem storila narobe?
Ali se ne pričakuje, da smo spoštljivo urejeni na fakulteti, še posebej
na izpitu?
Kako me je profesorica sploh opazila v tako veliki predavalnici?
Kakšen vtis ste si vi ustvarili ob branju primera?
Ali menite, da bi bila taka zunanja podoba primerna za drugo priložnost?
In če, za katero?
Opišite, kako bi se vi oblekli za izpit.
Opišite, kakšne občutke bi pri izbiri upoštevali.

Prednosti

+

Slabosti

▬

Študentka se je počutila urejeno, čedno in Za to situacijo je bila preveč urejena in
samozavestno.
preveč samozavestna.
Študentka je iztopala.

Študentka se ni zlila z okoljem.

Pri profesorici je zbudila pozornost, kar ni Najverjetnejša
razlaga
profesoričine
nič narobe, saj je bila za izpit pripravljena.
percepcije: še ena afna, ki nič ne zna.
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PRIMER ŠT. 2: Moški v trenirki kupuje prestižen avtomobil

Poslovnež, ki je cel teden v poslovnih, formalnih oblačilih se v soboto dopoldne sprehodi do
tržnice kar v trenirki, športnih copatih in tudi neobrit. Ker ga zanima nov model prestižnega
avtomobila, se kar z vrečkami zelenjave sprehodi še do avtosalona. Več prodajalcev se
sproščeno pogovarja med seboj. Moškega z enim očesom sicer oplazijo, a ga nihče ne
jemlje resno kot potencialnega kupca.
Način, kako si ogleduje najnovejši model avtomobila, pritegne enega od prodajalcev.
Pristopi in ga vpraša, ali bi ga zanimala druga znamka avtomobila, ne ta, ki jo ponujajo v
tem salonu. Prodajalec je namreč njihova konkurenca. Stranko odpelje v svoj salon in ji
ponudi najboljši model konkurenčne znamke, ki jo zastopa.
Poslovnež je že dolgo zvest konkurenčni znamki. Vozil je namreč že tri njihove avtomobile,
vse najvišjega ranga. Prodajalci prvega avtosalona so bili pozneje s primerom seznanjeni. In
seveda jim ni bilo prav nič všeč.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kako so prodajalci ocenili stranko?
Kaj menite o njihovem obnašanju?
Ali bi pričakovali, da se bo poslovnež uredil poklicnemu statusu
primerno, ko gre kupit nov avtomobil?
Kako je prodajalec konkurenčne znamke začutil poslovno priložnost?
Kako bi se vi odzvali, ko bi k vam prišla povprečno oblečena oseba, a bi
imela željo po prestižni storitvi ali izdelku?
Opišite, kako bi se vi oblekli, če bi kupovali prestižni predmet.

Prednosti

+

Slabosti

▬

Moški se je zlil z okolico podobnih Gospod je bil neprimerno oblečen za svojo
poslovnežev na trgu, kjer je kupoval vlogo poslovneža, ki kupuje prestižen
zelenjavo.
avtomobil.
V sobotnem dopoldnevu se je počutil V očeh prodajalcev je bil le še en »firbec« z
sproščeno, saj mu končno ni bilo potrebno velikimi željami, ki si je drznil stopiti v
imeti kravate.
avtosalon. Napaka v presoji prodajalcev; še
več – ignorirali so ga in s klepetom
izkazovali svojo neprofesionalnost.
Gospod ni mogel iz svoje kože; tudi v Prodajalci salona niso opazili njegove
športnem oblačilu se je obnašal kot samozavestne drže in neskladja z oblačili.
samozavestni poslovnež.
Izgubili so kupca, ki jim ga je profesionalno
prevzel izkušen, konkurenčni prodajalec.
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PRIMER ŠT. 3: Kandidatka za receptorko v rdeči obleki

Kadrovik v hotelu, sredi poletja, opravlja razgovore s kandidati, ki so ustrezali pogojem iz
oglasa za delovno mesto receptorja. Kandidatka potrka in pokuka skozi še priprta vrata.
Ravni, malce mastni lasje, zakrivajo obraz naravnega videza, brez ličil. Rdeča obleka brez
rokavov, z ne preglobokim izrezom, mini dolžine, odkriva njene dolge noge, brez nogavic,
saj je vendar poletje. Noge so zataknjene v sandalce s paščki in visokimi petami. Nohti na
nogah so nepobarvani, na rokah kratko pristriženi, a ravno tako brez sledu laka. Torbica ji
nerodno pada z ramen in si jo popravlja. »Dober dan, motim?« prijazno vpraša. »Dober dan,
ne, kar izvolite« jo povabi kadrovik in pokaže na stol. In njeno krilo zdrsne še višje.
Kandidatka v rdeči obleki po izobrazbi presega vse ostale kandidate, a njena nebesedna
govorica ne potrjuje pričakovanj kadrovika. Ni bila sprejeta.

1. Kaj menite o barvi in kroju oblačila potencialne receptorke?
2. Kaj menite o frizuri, ki pokriva obraz kandidatke?
3. Kaj pa ličila in urejenost nohtov?
4. Se ženske nogavice nosijo tudi poleti?
5. Kaj menite o torbici?
6. Kakšna obutev je primerna za razgovor za delovno mesto receptorke?
7. Ali se je kandidatka dovolj vživela v vlogo svojega poklica?
8. Kaj po vašem mnenju kadrovik pričakuje od delovnega mesta receptorja?
9. Kako bi se vi pripravili na tak razgovor?
10.Opišite, kako bi se oblekli, če bi se prijavili na razpis za vaše delovno področje.
Prednosti

+

Slabosti

▬

Kandidatki je bilo vroče, zato se je oblekla Mini rdeča obleka privabi pogled, a nikakor
v »zračno« rdečo obleko.
ni ustrezala namenu.
Ima lepe noge. Predvidevala je, da bo Kadrovik kot moški rad pogleda lepe noge, a
pritegnila pozornost kadrovika.
ga je tovrstna poslovna ponudba odbila.
Menila je, da ji poleti ni potrebno imeti Kandidatka ni upoštevala poslovnega
hlačnih nogavic in zaprtih čevljev ter protokola – nogavice in zaprti čevlji, zakrita
suknjiča oziroma vrhnjega oblačila.
ramena in delno roke.
Mislila je, da je poleti bolje, če je na
razgovoru nenaličena kot pa z razmazanimi
ličili in da so nohti urejeni, če so kratko
pristriženi. Lase si je umila že prejšnji dan.

Manj je več – a diskretno ličenje je
dobrodošlo. Negovani nohti bi bili zaželjeni.
Čisti lasje in čim bolj odkrit obraz bi
pripomogli k boljši komunikaciji.

Imela je še druge opravke, zato je imela Torba, ki pada z ramen, je lahko na
torbo dodobra napolnjeno.
razgovoru moteča, ker preusmerja pozornost.
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Drugi vtis res ne more nadomestiti prvega. Če je prvi zgrešen, do drugega največkrat niti ne
pridemo. Danes veliko poslovnih priložnosti temelji na sklepanju časovno omejenih pogodb,
na letnih snidenjih, na razgovorih za službo, na nastopih pred izpitnimi komisijami. Ne
moremo si privoščiti, da bi na sogovornike naredili slab vtis. Čeprav se znanje in ustvarjalnost
skrivata v naši notranjosti, bo časa za predstavitev, ob neprimernem zunanjem videzu,
zmanjkalo. Prvi vtis o sogovorniku dobimo že v petih sekundah. Po petih minutah vemo o
njegovem videzu le za polovico več kot po petih sekundah. Prvih pet sekund je torej
odločilnih in tisti, ki so prepričani, da se znanje in lepota skrivata v notranjosti človeka,
morebiti niti ne bodo dobili priložnosti, da se izkažejo. Ob današnji hitrosti poslovanja, si ne
moremo privoščiti, da bi na sogovornike naredili slab vtis ali morebiti še slabše, da ne
naredimo nikakršnega vtisa. Prvi vtis sestavljajo:
– 55 % zunanja podoba,
– 38 % način nastopanja,
– 7 % govor (Benedetti, 2008).
Podatki se lahko ob različnih merjenjih in z različnih zornih kotov razlikujejo. Ne moremo pa
mimo dejstva, da ima odločilen vpliv na človekov odziv prvi vtis in zunanja podoba. Če se
njunih moči zavedamo in če imamo znanje, kako ju uporabiti za dosego želenega učinka, se
lahko z njima poigramo in potenciramo moč. Lahko si olajšamo življenje, razglasimo ali
prikrijemo svojo identiteto, lahko pritegnemo seksualno pozornost. Barnard (2005, 28)
navaja, »da lahko modo in oblačenje uporabimo za prevaro, zato da bi se ljudje odzvali na
načine, na kakršne se sicer ne bi hoteli ali ne bi smeli«.
Pri ustvarjanju prvega vtisa moramo upoštevati:
–
–
–
–
–
–
–

svojo pozicijo (ali predstavljamo sebe ali podjetje, organizacijo ali institucijo),
kaj želimo sporočiti,
kaj hočemo doseči,
kdo je sogovornik (spol, starost, status),
predvidevati skupne interese,
okolje,
čas ter predvideno trajanje snidenja.

Oblačilo, ki je sestavni del zunanje podobe, je potrebno izbrati še primerno:
–
–
–
–

spolu,
postavi,
telesnim proporcem,
starosti.

Ustrezno oblačilo poudari tisto, kar je na telesu lepega, lahko pomladi ali ustvari resnejšo
podobo, pričara vitkejšo silhueto in jo poviša. Deluje pa tudi z nasprotnim učinkom in optično
poveča ali poudari dele, na katere ni najbolje usmerjati pozornosti. Pri tem se ne gre zanašati
le na trenutne modne trende, ki niso vedno najboljša izbira, kakor tudi ne na modne barvne
sestavljenke. Primernost barv določajo barva oči, las in polti. Lepotni pripomočki, kot npr.:
lasni vložki, preparati za barvanje las, solariji, kreme za obarvanost kože, barvne leče za oči
lahko naravno barvno razmerje popolnoma porušijo in ga spremenijo.
Čeprav nepoznavalci ne poznajo razlogov, zakaj jim je celostna zunanja podoba nekoga všeč
ali jih odbija, začutijo, da je opazovana oseba usklajena in harmonična, predvsem pa, ali
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deluje čisto in urejeno. Ubranosti s samim seboj in s svojim celostnim zunanjim videzom se je
možno naučiti. Če pa znanja nimamo in ga ne moremo pravočasno pridobiti, si lahko
najamemo strokovnjake – stiliste (ang. stylist), tudi za novo poslovno podobo. V vseh
poslovnih stikih je pomembno, da obe strani dobita tisto, kar želita. Strokovnjaki temu pravijo
obojestranska, zmagovalna (ang. win-win) situacija.
Kaj je torej formula uspeha ustreznega zunanjega videza v določeni situaciji?
POUDARIMO LEPO – PRIKRIJMO MANJ LEPO
Za nekatere je res enostavno, ker imajo naravni čut za estetiko ali ker so ga pridobili v
domačem okolju. Morebiti vzorce črpajo iz svoje socialne mreže ali spremljajo dogajanje v
medijih. Znanje estetike je vseživljenjski proces; za nekatere breme, za druge neustavljivi vir
zabave in radosti ob odkrivanju novega. Z vztrajnostjo in preskušanjem lahko uspe vsakomur.
Podoba v ogledalu je naš največji kritik, zato postanimo igralci v teatru svojega življenja.
Tabela 1: Vizualne posledice neustreznega in ustreznega oblačila
USTREZNO OBLAČILO
Ustvari zanimiv, privlačen imidž.

+

NEUSTREZNO OBLAČILO

▬

Ustvari nezanimivo podobo.

Preoblikuje telesne proporce tako, da
poudari tisto, kar je na telesu lepega.

Poudari dele telesa, na katere ni najbolje
usmerjati pozornosti.

Pričara vitkejšo silhueto in jo poviša.

Optično razširi.

Ustvarja pot do oblikovanje lastnega stila.

Deluje, kot da so oblačila slučajen izbor.

Vpliva na povečanje samozavesti v javnosti
in nasploh ima ugoden učinek na okolico.

Ustvari nelagodje v okolju, neprijetne
občutke v nas samih in nasproten učinek, kot
ga želimo.

Vir : Lasten
Sporočilnost oblačil proučuje tudi veda o znakih – semiologija. Barnard (2005) se dotika
oblačil in jih opredeljuje kot znake z različnimi pomeni. Isto oblačilo se lahko nosi najmanj na
dva načina in posledično ustvarja najmanj dva pomena; moški ovratnik, razpet in brez kravate
lahko označuje neformalnost ali športnost. Isti ovratnik, ki je zapet in mu je dodana kravata,
pa je že označevalec formalnosti, elegance. Enak izdelek v drugem materialu ustvari
popolnoma drugačen pomen; volnen tweed se povezuje z rustikalnostjo in podeželjem, gladek
volnen kamgarn pa pomeni prefinjenost in sodi v urbano okolje.
Pomembno je, da se govorice oblačil zavedamo in to znanje s pridom uporabljamo, še posebej
v poslovnih stikih. Z oblačili izkazujemo dostojanstvo, spoštovanje do samega sebe, do
sogovornika in inštitucije, ki jo zastopamo, ter do tiste, s katero želimo stopiti v nov odnos.
Naša zunanja podoba močno skrajša čas predstavljanja in je osnova za naš poslovni uspeh.
Morebiti sedaj lažje razumemo kandidatke za miss sveta, universe ali športa. Čas predstavitve
je omejen in missicam nihče več ne zameri, ko prijazno izrečejo čarobne besede: »Rada bi
rešila svet!«
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!

POVZETEK PRVEGA POGLAVJA

Moči prvega vtisa ne smemo podcenjevati, saj zunanja podoba predstavlja več kot
polovico prvega vtisa. Močno skrajša čas predstavljanja in je osnova za naš poslovni
uspeh. Z oblačili izkazujemo dostojanstvo, spoštovanje do samega sebe, do sogovornika
in do inštitucij.
Pomembno je tudi, da oblačilo nikogar ne žali, da si z njim ne škodimo ali celo
zmanjšujemo prednosti, ki smo jo dobili s trdim študijem ali delom.
Enaka oblačila niso primerna za vsakogar in vsako priložnost, zato je potrebno
upoštevati svoj status in položaj, kaj želimo sporočiti, doseči, kdo je naš sogovornik in kje
so naša interesna stičišča ter kje in ob katerem času se snidemo. Odkriti moramo svoj stil,
da bo naša silhueta primerno zaživela.
Ubran videz dosežemo s poudarjanjem lepih telesnih značilnosti in prikrivanjem manj
lepih. Znanje estetike je vseživljenjski proces, ki se ga je mogoče priučiti.
Isto oblačilo se lahko nosi najmanj na dva načina in posledično ustvarja najmanj dva
pomena. Sporočilnost proučuje veda o znakih – semiologija.
Če res želimo ustvariti nepozaben vtis na sogovornika, se moramo vživeti v njegova
pričakovanja.

?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA
Kolikšen del prvega vtisa predstavlja zunanja podoba?
Na kaj vse moramo biti pozorni, ko se odpravljamo na prvi poslovni sestanek?
Katere so prednosti ustrezno izbranega oblačila?
Kaj preučuje veda o znakih?
Kako bi se oblekli za izpit in ali bi izbrali različen pristop za različne profesorje?
Kaj se morajo naučite prodajalci avtomobilov, ki niso sklenili posla?
Ali menite, da je kadrovik ravnal prav, ker kljub primerni izobrazbi kandidatke ni
sprejel?

Poslovna podoba

3 TELO KOT SREDSTVO IZRAŽANJA
PRIMER ŠT. 4: Mamica pri štiridestih noče biti več debeluška
Mamica pri štiridesetih ima desetletnega sina in moža, ki do nje ni prav nič prijazen. Kar
naprej jo zbada, da ni urejena, da je senca tiste, ki jo je spoznal kot mlad fant, da je debela.
Res je, od poroke je pridobila kar precej kilogramov, a je še vedno živahna in morebiti še
bolj zabavna kot takrat. Očitno možu ni dovolj, da ga vsak dan čaka kosilo na mizi, oprano
in zlikano perilo, pospravljeno stanovanje, sinčka vozi na vse mogoče aktivnosti ter
sodeluje pri vseh njegovih šolskih obveznostih. Mogoče bi se tudi sama želela spraviti v
kavbojke, ki jih je nosila še pred porodom, a nekako ji ne uspe. Nekega dne ji je zbadanja
dovolj. Odloči se, da spremeni svoje življenje. Malo manj se ukvarja s hišnimi opravili, a
toliko bolj s telovadbo. Vsak prosti trenutek preživi v telovadnici. Omislila si je tudi
osebnega trenerja, ki jo poduči o ustrezni prehrani. Mož pa spet nerga, da doma ni nič
narejeno.
Zdaj ima že čez štirideset let, a je že nekajkrat osvojila naslov miss bikini in še kronski
naslov – miss fitnessa. Izboljšala je svoje počutje in postala izjemno samozavestna. Sin je
na svojo mamico nadvse ponosen. Kaj pa mož? Včasih je malo lačen, ker ne dobi več
slastne domače hrane. Včasih je tudi ljubosumen na poglede drugih moških, ki se obračajo
za njegovo nekdanjo debeluško, a za zbadanje nima več razlogov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na kaj je pozabljala debeluška pri štiridesetih?
Na kaj jo je mož opozarjal, čeprav na povsem nepravi način?
S čim je pokazala svojo odločnost?
Kako se je njena podoba spremenila?
Kako je preoblikovanje telesa vplivalo na njeno življenje?
Kako se je odzvala okolica?
Opišite, kako je njena preobrazba spremenila tudi možev odnos do nje.
Poglobite se v situacijo in jo prilagodite vašemu okolju.
Ali bolj upoštevate tiste, ki se trudijo za osebne cilje?

Prednosti

+

Slabosti

▬

Debeluška pri štiridesetih je bila izjemno V skrbi za dom je razvadila sina, še bolj pa
skrbna gospodinja in mamica.
moža, in pozabljala nase.
Odločno se je uprla zbadanju moža.

Dom kar naenkrat ni bil več tako urejen in
nje ni bil več toliko doma.

Pokazala je zelo močno voljo in se odrekla Na tako velike spremembe, še posebej v
zatekanju v hrano.
prehranjevalnih navadah, doma niso bili
pripravljeni.
Dokazala je, da lahko dosežeš zelo zahteven Moža je šokirala njena preobrazba, še bolj pa
cilj, če zanj trdo delaš.
moč, s katero jo je dosegla, in išče svoje
novo mesto v zakonu.
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PRIMER ŠT. 5: Pediater s tetovažo

Predšolska deklica dobi ponoči visoko vročino. Neustavljivo joka. Skrbna očka in mamica
naredita vse, kar znata, da bi hčerkici zbila vročino. Ne gre. Zaskrbljena se odpravita na
urgenco.
Ko prideta na vrsto, jih sprejme atraktiven zdravnik, pediater, s frizuro marinca, športnega
videza in s tetovažo. Živalska poslikava, grozljive kače se mu vijejo po vratu čisto do ušesa.
Očka prešine misel, ali so res na pravem mestu. Ko ga mamica zagleda, jo tako šokira, da
pade v nezavest.

1.
2.

3.
4.
5.

Kaj menite o tetovaži na vidnem mestu pri zdravniku?
V simbolu za lekarne se vije kača.
Zakaj enak simbol, ki se po dejavnosti celo povezuje,
deluje na dva tako različna načina? Navedite primer.
Kaj menite na splošno o trajnih tetovažah?
Kako bi vašo tetovažo sprejeli vaši bližnji?
Kako bi vi sprejeli tetovažo vašega bližnjega?

Prednosti

+

Slabosti

▬

Zdravnik je s svojo podobo porušil ustaljene Splošna percepcija zdravstvenega osebja je
vzorce o videzu predstavnikov svojega znana. Podoba zdravnika je starše šokirala.
poklica.

?

Zanimiv pediater bi bil s svojo podobo v Na tako velika odstopanja od ustaljenih norm
zabaviščni dejavnosti najverjetneje zelo v zdravstvu starši nisto bili pripravljeni.
uspešen.

Pediater bi otroke zelo verjetno navduševal Od pediatra takega videza niso pričakovali.
kot npr. vaditelj borilnih veščin.

Simbol kače ima v farmaciji pozitiven Simbol kače kot vidna tetovaža na osebi, ki
pomen.
mora biti zaupanja vredna, ima negativno
percepcijo.
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3.1 MERILA TELESNE LEPOTE
Estetska merila glede posameznih delov telesa, oblik in velikosti se skozi čas spreminjajo in
razlikujejo med posameznimi kulturami. S telesnimi proporci se je ukvarjal že Leonardo da
Vinci in izdelal študijo »Razmerja človeškega telesa po Vitruviju«.
Danes obstajajo različni merski sistemi, ki so osnova za opredelitev normalnega telesnega
stanja in odstopanj. Naj omenimo dva enostavna izračuna današnjih telesnih proporcev: WHR
– razmerje med pasom in boki, ITM – razmerje med višino in težo. Noben od njiju ne pokaže
popolnoma natančnih podatkov, a če uporabimo še velikostne tabele, ki so produkt
mednarodnih standardov, potem so številke koristne tako za proizvajalce kot za uporabnike,
še posebno v dobi internetne trgovine.
WHR – razmerje med pasom in boki (ang. waist-hip-ratio)
Obseg pasu v centimetrih ÷ obseg bokov v centimetrih = WHR
Po merilih evropskih moških imajo ženske: čvrste prsi in boke, gladko in čisto kožo, izrazite
oči, majhne čeljusti, goste lase, razmerje med pasom in boki okoli 0,7. Telesna simetrija,
razmerja med očmi, ušesi, ličnicami, rameni, prsi, dlanmi in stopali govorijo o mladosti,
zdravju in visoki stopnji estrogena. Privlačno telo ni koščeno niti mlahavo.
Po evropskih merilih žensk je moški privlačen, če ima WHR 0,9, če je visok in mišičast, je
videti mladosten, krepak, simetričnih oblik ter ima močno čeljust in čelo. Te telesne
značilnosti potrjujejo visoko stopnjo testosterona (povzeto po
http://en.wikipedia.org/wiki/Waist-hip_ratio, 20. 4. 2011).
ITM – index telesne mase, razmerje med višino in težo
Višina v centimetrih ÷ teža v kilogramih = ITM
Razdelitev po skupinah in stopnji hranjenja je navedena v tabeli:
Tabela 2: ITM (index telesne mase) in hranjenost
ITM
HRANJENOST
do 18.5

Podhranjenost

18.5–24.9

Normalna hranjenost

25.0–29.9

Prekomerna telesna masa

30.0–34.9

1. stopnja debelosti

35.0–39.9

2. stopnja debelosti

40.0 ali več 3. stopnja visoke debelosti
Vir: http://www.osebnitrener.com/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=94
(20. 4. 2011)
ITM je sprejemljiv, a nepopoln pokazatelj nepravilnega prehranjevanja odrasle osebe.
Potrebno je upoštevati še spol, starost in ostale podatke ter mnenja zdravstvenih
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strokovnjakov. Ženske imajo v povprečju večji delež maščobe kot moški. Starejša oseba z
istim ITM kot mlajša ima večji delež maščobe. Ocena ITM ni primerna za športnike z veliko
mišične mase in majhnim deležem maščobnega tkiva. Njihov ITM je zelo visok, a niso debeli
(povzeto po http://www.osebnitrener.com/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=94,
20. 4. 2011).
Včasih je res bolje, da pozabimo na znanje matematike (čeprav zgornja tabela kar drži), saj je
telesni videz, ki danes velja za idealnega, daleč od naravnega. Nihče noče v resnici izgledati
kot manekenke v »size 0«, številki, manjši celo od konfekcijske 34, z višino nad 175 cm. V
Veliki Britaniji je velikostna številka 0 izenačena s štirico. Odvisno od blagovne znamke
oblačil in kroja, a načeloma ustreza razmerju prsa−pas−boki: od 76−56−81 cm do 84−64−89
cm.
3.2 KULT TELESA IN TELESNA AKTIVNOST
Merski sistemi so v veliko pomoč tako proizvajalcem oblačil obutve in drugih dodatkov kot
uporabnikom in nadvse dobrodošli v globalnem povezovanju. A ko se številke dotaknejo
čustev posameznika, ga lahko popolnoma onesrečijo. Odmik od povprečnosti je lahko naša
prednost, čeprav jo redki izkoristijo in večini ni povšeči, še posebej, če odstopa v smeri
odvečnih kilogramov.
Kult sodobnega telesnega videza je možno vzdrževati s telesno vadbo. Nedvomno je potrebno
ogromno vsakodnevnega odrekanja in samokontrole. Zdrava, zmerna količina vadbe izboljša
telesni tonus in držo telesa: zravna hrbtenico, potisne prsi navzven, poravna ramena,
avtomatično dvigne brado in usmeri pogled navzgor. V stiku s sogovornikom je ta odprtost
znak samozavesti in ubranosti z lastnim telesom. Tako so položeni dobri temelji za
ustvarjanje osebnostnega stila tudi z oblačili in celostno podobo nasploh.
Nova obsesija, gojenje kulta telesa, je zaobjela vse generacije in oba spola. Zaradi razmaha
številnih fitness in wellness centrov, promoviranja zdravega načina življenja ter hkrati
oblikovanja vsake mišice posebej, so se pojavili specializirani poklici in izdelki za
nadomestno in dopolnilno prehrano. Najvidnejša predstavnica »kulta telesa« je petdesetletna
Madonna, ki je združila vsa lepotna odkritja z vsakodnevnim odrekanjem, vse za ohranjanje
mladostnega videza in maksimalne kondicije.
Aerobno gibanje z variacijami: od TNZ-ja (trebuh, noge, zadnjica) do energetkih plesnih
izvedb, salse in zumbe, je priporočljivo za oblikovanje ženskega telesa. Mati aerobike, najbolj
priljubljena vadba žensk v telovadnicah, ki so že prave tovarne oblikovanja teles, je Jane
Fonda. Svojo postavo je utrjevala z aerobiko, izdala kaseto za domačo vadbo, ki je v 70. letih
20. stoletja nemudoma postala prodajna uspešnica. Pri njenih sedemdesetih je postala
promotorka nege proti staranju (ang. anti-ageing) za hišo lepote L'Oréal. Dama, z dolgo
igralsko kariero, ne skriva, da je vzrok njenega mladostnega videza tudi kakšen lepotni poseg
s skalpelom. Tu jo močno prehiteva pevka Cher, ki je za lepoto in osji pas tvegala celo rebro.
Kakšno pot uberemo za ohranjanje lepote, mladosti in zdravja, je stvar osebne odločitve,
vztrajnosti, energije, odrekanja in nenazadnje denarnega vložka. Lepotni paket upošteva še
telesne proporce in našo zgodovino. Vse se sešteva: geni, prehrana in uživanje tekočine,
telesna aktivnost, položaj telesa, ki ga zavzemamo v službenem času, odnosi doma ter
sodobno okolje s številnimi stresnimi situacijami.
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Pomembno je, da se zavedamo vseh dobrih in slabih strani, da smo telesno aktivni in
vztrajamo. Če nismo navdušeni nad hojo navkreber, se lahko sprehajamo po ravnem. Če je to
gibanje prepočasno, lahko rolamo in kolesarimo. Vsak lahko najde svojo aktivnost, če le
posluša svoje telo. Glede posegov v telo, pa res ni potrebno, da na dan polnoletnosti obiščemo
lepotnega kirurga. Zdravstveni razlogi so seveda izjema. Odločitev naj se, v primeru
kakršnegakoli tretmaja z lastnim telesom, vedno prevesi na stran zdravja.
Zadovoljstvo z lastnim telesom je osnova za našo samozavest. Odmik od povprečja
izkoristimo kot našo prednost.
3.3 POSLIKAVE TELESA
Med lepotne salone današnjega časa se uvrščajo tudi saloni za tetovažo (ang. tattoo). Okusi so
različni, a celotna poslikava telesa je vsaj v poslovnem svetu nezaželjena, razen, če to ni
morebiti stvar, ki zaznamuje poslovno pot posameznika. Poleg bolečine so posledice lahko
neprijetne tudi takrat, ko nam trajna kožna podoba pokvari styling za posebno priložnost. Še
huje je takrat, ko se trajne poslikave naveličamo in moramo prenašati bolečine z lasersko
odstranitvijo. Nerodno je tudi, ko zamenjamo življenjskega partnerja, medtem ko imamo
vtetovirano ime prejšnjega in celo v stilu: »Ljubim te J.«. In nenazadnje, poslikava se s časom
in gravitacijo telesa tudi spremeni in iz poskočnega delfinčka se lahko razvije bolj žalostna
riba.
Na uvodnem primeru pediatra je predstavljeno, kako lahko vidna tetovaža s simbolom kače v
trenutku poruši zaupanje do poklica, od katerega se, po ustaljenih normah, pričakuje le
pomoč.
V kozmetičnih salonih ponujajo storitve trajnega ličenja. Največrat se zanje odločajo ženske
zaradi pomanjkanja časa. Pogoste so črne obrobe vek in poudarjene obrvi. V nekem obdobju
so bile modne temno rjavo obrobljene ustnice. Tovrstnega modnega trenda ni več, črta pa je
ostala in samo upamo lahko, da se ni okrog ust razmazala kot čokolada.

Slika 1: Ročna poslikava, poroka Jamie in Souha, Tunizija
Vir: Lasten
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Nasprotno je kratkotrajni tatoo lahko modni dodatek. Prefinjeno ga je uporabljala že
egipčanska kraljica Nefretete, lepotica, ki si je s črnim kohlom poudarjala oči (danes ga
nadomešča v ženski toaletni torbici črn svinčnik – kajal), s heno si je dala pordečiti dlani, z
modro barvo narisati vene na rokah. Od tod zametki modre krvi, izraz ki označuje kraljeve
družine še danes.
Kratkotrajne poslikave telesa uporablja tudi Dejan Zavec. Njegov boksarski hrbet, v času
tekem, postaja oglasno mesto za generalnega pokrovitelja tekme.
Ker so običajne poslikave že preveč razširjene, so se Japonci domislili zlatih, a se je tovrstno
lepotičenje hitro preselilo v Dubaj. V slavnem hotelu s sedmimi zvezdicami Burdj al Arab
želeno podobo prekrijejo z zelo tanko plastjo zlata ali platine in jo nato pritrdijo na kožo, kar
naj bi se obdržalo dober teden. Namen je jasen – poroke in slavnostne priložnosti. Tovrstna
tetovaža bogatim služi kot nadomestek za tradicionalno poslikavo s kano v arabskem svetu.
Več okraskov kot telo ima, več je vredno, višji je status; velja za plemenske ureditve. Moda
prebadanja telesa in krašenja z različnimi materiali (ang. body piercing) je dosegla vse
civilizacijske ravni in navdušuje umetniške duše ter mlade, ki iščejo pozornost, in tiste, ki jim
je enostavno všeč. Praktično ni več mesta, kjer se ni možno okrasiti. Kakšna je zdravstvena
primernost in ali s takim prebadanjem prekinjamo tokove v telesu, naj sodijo strokovnjaki.
Kitajska tradicionalna medicina ve, kako pomembne so posamezne akupunkturne točke
telesa.
Ocena klasičnega poslovnega oblačenja je, da so diskretni uhani v ženskih ušesih lep modni
dodatek, medtem ko so v jeziku, nosu, obrveh in še kje na obrazu ali drugih vidnih mestih
prepovedani. Moški poslovnež se bo uhanom raje ognil.
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!

POVZETEK DRUGEGA POGLAVJA

Estetska merila glede posameznih delov telesa, oblik in velikosti se skozi čas spreminjajo
in razlikujejo med posameznimi kulturami.
Kult sodobnega telesnega videza je možno vzdrževati s telesno vadbo. Zdrava, zmerna
vadba izboljša telesni tonus in držo telesa, ustvari dobre temelje za oblikovanje celostne
podobe. Nova obsesija, gojenje kulta telesa v fitness in lepotnih studijih je zaobjela vse
generacije in oba spola. Kakšno pot uberemo za ohranjanje lepote, mladosti in zdravja, je
stvar osebne odločitve. Pomembno je, da smo telesno aktivni in da pri tem vztrajamo.
V današnjem času so se razširili tudi »tattoo« saloni. Okusi so različni, a celotna poslikava
in body-piercing telesa ter obraza sta v tradicionalnem poslovnem svetu nezaželjena.
Boljša odločitev je kratkotrajna poslikava kot enkraten modni dodatek.
Diskretni uhani v ženskih ušesih so lep modni dodatek, medtem ko so v jeziku, nosu,
obrveh in še kje na obrazu in drugih vidnih mestih prepovedani. Moški poslovnež se bo
uhanom raje izognil.

?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA
Kakšen odnos imate do telesne vadbe? Opišite prednosti in slabosti.
Kaj menite o body-buildingu in videzu moških ter žensk, ki se s tem ukvarjajo?
Kakšno mnenje imate o aerobiki, pillatesu in podobnih vodenih vadbah?
Kakšno vrsto vadbe bi vi izbrali, da bi jo lahko uskladili s študijskimi in delovnimi
obveznostmi?
Ali menite, da telesna aktivnost pozitivno vpliva na razpoloženje?
Menite, da oblačila lepše izgledajo na telesu, ki je aktivno, kot na tistem, ki se ne
giblje?
Kaj menite o trditvi, da je zadovoljstvo z lastnim telesom osnova za našo samozavest?
Kakšen odnos imate do trajne poslikave telesa?
Kako bi reagirali na vidno tetovažo pri poslovnem partnerju? Navedite primer.
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4 VONJ IN HIGIENSKI MINIMUM
PRIMER ŠT. 6: Poslovnež je kadilec

Poslovnež se odloči, da se bo izobraževal ob delu. Je čeden, izjemno zabaven in nadvse
aktiven. In še lepo oblečen. Vizualno pravi magnet za ženske.
Na predavanje pride direktno s službeni poti. Ob misli, da bo še dobre tri ure presedel v
zaprtem prostoru, se mu od lakote kar meša. Mimogrede kupi slasten kebab z vsemi
dodatki, vključno s čebulo. V predavalnici se vsede zraven plavolaske, ki je sprva zelo
navdušena nad privlačnim sošolcem. Živahno se zapleteta v pogovor, a se plavolaska
postopoma oddaljuje od njega. Prevzema jo nelagodje. Vonj jo močno moti. Išče opravičila
zanj, češ da ni imel možnosti čiščenja zob. Saj ona tudi ne, a ko je cel dan od doma, nosi
zobno ščetko v torbici. Profesor naznani odmor. Poslovnež gre kadit na zimski mraz in se
vrne kot prekajena šunka. Z blondinko želi nadaljevati spoznavanje. Ne gre. Ko jo
zaobjamejo neprijetne vonjave, ne more drugače, kot da se presede na drug konec
predavalnice.
Vse, kar je poslovnež dosegel s svojim šarmom in podobo, je porušil z vonjem. In sploh ni
razumel preobrata v blondinkinem obnašanju.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaj vse je poslovnež naredil narobe?
Opišite blondinkine občutke ob prvem stiku s sošolcem.
Ali menite, da bi mu morala takoj povedati, kaj jo moti?
Če se strinjate, povejte, kakšne besede in način naj bi izbrala?
V nasprotnem povejte, kako bo podjetnik vedel, da se vede nepravilno.
Opišite svoj primer vpliva vonja. Ni nujno, da je neprijeten.
Opišite, kako bi se vi pripravili za celodnevno odsotnost.

Prednosti

+

Slabosti

?
▬

Poslovnež ima same lepe lastnosti; je Zaradi aktivnosti niti ne razmišlja o zanj
delaven, željan znanja in čeden.
nepomembnih stvareh.
Je dober organizator in ne izgublja časa.

?

Ker ima zelo natrpan urnik, nima časa za
preoblačenje in čistočo.

Ker se poslovnež v prostem času veliko Podjetnikova prehrana je, zaradi službenih
ukvarja s športom, mu neredna prehrana še poti, neredna in nezdrava ter povzroča slab
ne škodi.
zadah.
Na predavanjih med odmori s sošolci rad Odmore podjetnik izkoristi še za kajenje.
izmenjuje mnenja.
Sledi še slabši zadah.
Podjetnik je zabaven in zna navezovati stike Blondinka
ne
more
več
z dekleti.
neprijetnega zadaha in se
Čarobnega prvega stika je konec.
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PRIMER ŠT. 7: Redna obiskovalka fitness centra

Obiskovalka fitnessa že dolgo skrbi za svoje telo. Ne toliko zaradi vitke linije, bolj zaradi
občutka sreče, ki jo navdaja po sami vadbi. Ta ji je prišla že v kri. Res je izjemno vztrajna in
da ji ni dolgčas, preskuša vse vrste vadb.
Da bi vaje na napravah izvajala pravilno, občasno sodeluje z osebnimi trenerji. Kar nankrat
nihče od trenerjev ne želi imeti z njo več stika. Zavračajo dodeljeno delo in se je izogibajo.
V garderobi se je izogibajo tudi druge obiskovalke vadbenega centra.
Razlog? Obiskovalka oddaja neprijeten vonj. Pred vadbo se namreč ne stušira. Prehranjuje
se z zelo začinjeno in mastno hrano. Ko se vse vonjave premešajo še z znojem, je vonj
neznosen za vso njeno okolico. Nihče ji nič ne reče, a sama tega očitno ne zaznava ali ne
dojema kot nekaj neprimernega.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ali menite, da je obiskovalka premalo samokritična?
Bi moral obiskovalki kdo povedati za vzrok izogibanja?
In če se strinjate, kdo naj bi bila ta oseba: receptor, trener ali celo
vodja centra?
Navedite še kakšen drugačen način, kako povedati nekomu, da zaudarja?
Ali bi morala obstajati pravila tudi za obiske tovrstnih centrov?
Ali vam je govorjenje o tej tematiki neprijetno?
Kje dobite informacije o telesni negi (doma, v medijih, drugj ...)?

Prednosti

+

Slabosti

▬

Obiskovalka vztrajno skrbi za svoje telo.

Pred aktivnostjo se ne stušira.

Ker je športno aktivna, lahko veliko poje.

Neprijeten znoj je posledica hranjenja z
začinjeno in mastno hrano.

Obiskovalka očitno lastnega vonja ne Ker je tema zelo osebna in neprijetna, ji
zaznava ali ga jemlje kot nujni del športne nihče ne pove, kakšen je protokol obnašanja
aktivnosti – zanjo ni nič narobe.
v športnih centrih.
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PRIMER ŠT. 8: Predavateljica in depilacija

Predavateljica je zunanja sodelavka verige modnih trgovin. Povabljena je, da poučuje
prodajno osebje. Vedno pripravi zelo zanimive vsebine in anketne ocene njenih seminarjev
so večinoma najvišje.
Na enem od predavanj se opogumi udeleženka seminarja in jo vpraša, kdaj je za ženske
depilacija obvezna. Predavateljica je namreč kompetentna oseba za celostno podobo
prodajnega osebja. Vprašanje je na mestu, kajti predavateljici hlačne nogavice ne prekrijejo
temnih dlak. Sledi presenetljiv odgovor, da v zimskem obdobju pogosta depilacija ni nujna,
saj se nosijo nogavice ali celo hlače.
Njene besede so izvenele v prazno. Naekrat je pozornost usmerjena le še na njene noge.
Kredibilnost njenega nastopa je v trenutku na najnižji točki.

1. Kako komentirate na odgovor o dopustnosti dlak pod nogavicami?
2. Ali menite, da je bilo vprašanje udeleženke seminarja umestno?
Je bilo preveč osebno?
3. Odnos, ki ga je predavateljica zgradila s skupino, se je spremenil.
Ali menite, da so jo udeleženke seminarja upoštevale še naprej?
4. Kaj menite o dlakah in depilaciji na drugih delih ženskega telesa?

Prednosti

+

Slabosti

▬

Predavateljica dobro opravlja svoje delo in Predavateljica bi morala biti pozorna na vsak
dobiva najvišje anketne ocene.
detajl svojega nastopa.

Poučuje celostno podobo prodajnega osebja.

Nastane paradoks oziroma nasprotje med
vsebino predavanj in videzom predavateljice.

Predavateljica se izvije z zanjo praktičnim Po vprašanju udeleženke seminarja je
odgovorom.
pozornost slušateljev usmerjena le še na
njene noge.
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4.1 VONJ NAS VEČNI SPREMLJEVALEC
Prvi stik močno določa tudi vonj. Nežen, rahel, nevsiljiv vonj po dišavi je dobrodošel, enak
učinek ima lahko čist in svež vonj po milu. Nasprotno pa močan vonj onesnaži prostor in
vpliva na počutje ljudi, povzroča tudi slabost. Neprimerna dišava vzbuja celo nestrpnost in
agresijo ter ustvarja željo po pobegu. Predstavljajte si, da so izpolnjeni vsi pogoji za dobro
poslovno sodelovanje z novim partnerjem. Manjka le še prvi osebni stik na sesestanku za
podpis pogodbe o sodelovanju. In ne uspe, ker pogodbeni partner kadi in tako ne more
zastopati kozmetične blagovne znamke. Vonj je res močno poslovno in osebno orodje.
Negativen vpliv vonja se pokaže v zaprtih prostorih, npr. ob vožnji z dvigalom, z javnimi
prevoznimi sredstvi, še posebej poleti. Neprijetne vonjave vzbudijo nervozo in željo, da bi
lahko čim prej pobegnili ven.
Dejstvo je, da nas vonj v realnem življenju spremlja in zaobjame, če to želimo ali ne.
Neprijetnim prizorom se lahko izognemo, lahko zapremo oči, si zatisnemo ušesa, a najtežje
pobegnemo vonjavam: svojim lastnim in vdoru tujih v naš intimen prostor. Vonj domačnosti
mamine kuhinje nas spremlja celo življenje in ker je za večino prijeten, nas podobni vonji
privlačijo tudi, ko nismo doma. Lahko nas spominja tudi na osebo ali dišavo, ki jo konkreten
človek uporablja. Čustva, s katerimi povezujemo, se s tem še potencirajo. Vonj vpliva na naše
počutje, z njim poudarimo našo osebnost, je izraz življenjskega stila in je pomemben modni
dodatek. »V neverbalni komunikaciji je vonj zastopan s 33 odstotki« (Možina et al., 1998,
467).
4.2 HIGIENSKI MINIMUM POSLOVNE PODOBE
Kljub raznoliki ponudbi dišav za kopanje, tuširanje, nego in parfumiranje in kljub številnim
informacijam, nekateri danes ne dosegajo ravni higiene starega Rima. Kulturo čistoče so že
pred več kot dvema tisočletjema gojili z vsakodnevnim popoldanskim obiskovanjem javnih
kopališč. Res je, da je mračni srednji vek to navado pozabil, da so v baroku bogati uporabljali
težke dišave za prekrivanje neumite podlage. Res je tudi, da je bilo po prvi svetovni vojni
normalno, da so se lasje umivali v lavorju le enkrat mesečno in da so se še zelo dolgo po drugi
svetovni vojni družine kopale doma le enkrat tedensko. Ob obisku športnih centrov se še
danes vonja, da so navade ostale in da umivanje res ni vsakodnevna prioriteta obiskovalcev.
Morebiti vsi ne dobijo vzora doma, zato navajamo osnove higiene, ki veljajo za oba spola.
Umivanje
Umivanje rok je eden najosnovnejših higienskih ukrepov. Veliko moških in tudi žensk si ne
umije rok pred in po uriniranju, čeprav so v stiku z drugimi osebami in javnimi prevoznimi
sredstvi. Sledi prenašanje bakterij.
Tuširanje se priporoča dvakrat dnevno, zjutraj in pred nočnim počitkom. Dodatno se izvaja
pred vstopom v športne dvorane (bazene, savne ...) in obiskom kulturnih prireditev. Poraba
mila je lahko minimalna, da ne dražimo kože in jo pretirano ne izsušimo. Po tuširanju kožo
nahranimo s kremami za obraz in nego telesa. Minilo je obdobje, ko je za moške veljalo, da je
raskava koža znak moškosti. Mehka, negovana koža, tudi s kozmetiko proti staranju, je
splošno sprejemljiva. Uveljavil se je izraz metroseksualec, oznaka za moškega, ki da nekaj
nase. K negi po tuširanju spada obvezna uporaba deodorantov, ki ravno tako velja za oba
spola.
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Ostanki ličila delajo preglavice ženskam, ko pozno prispejo domov. Odstranjevanje je mučno,
a se obrestuje na dolgi rok. Čiščenje obraza je nujnost. Vrsta sredstev se izbere glede na tip in
starost posameznice. Koža ne pozablja.
Britje in depilacija
Britje je izraz, ki je bližje moškemu spolu, depilacija pa je bližje ženskemu.
Najbolj izpostavljena je moška brada. Moda dolgih brad je že zgodovina v poslovnem svetu.
Pristaja umetniškim poklicem, za klasično poslovno oblačenje ni sprejemljiva, saj otežuje
komunikacijo. Za največjo legendo v glasbenem svetu velja skupina ZZ TOP, z dvema
članoma z bradami skoraj do pasu, a to so izjeme. Dvodnevna brada je aktualna že daljše
obdobje, primerna za kreativce. Modne so še izjemno natančno oblikovane, ki jih je potrebno
dnevno urejati. Privoščijo si jo lahko le tisti z gosto rastjo dlak, kajti neenakomerno porasla
deluje neurejeno.
Moški, ki so po telesu poraščeni tako zelo, da so dlake vidne ob vratu, ko je srajca že zapeta,
se morajo zateči k obsežnejšemu britju ali po pomoč h kozmetičarki, da dlake odstrani z bolj
dolgoročnimi načini, ki jih uporabi glede na občutljivost kože. Rešitev je tudi lasersko
odstranjevanje dlak. Trajni uspeh zagotavljajo številne ponovitve tretmajev, glede na obseg
poraščenosti. Neboleči pa vsi omenjeni posegi niso.
Poraščene pazduhe so zgodovina za oba spola. Na dlakah se namreč znoj zadržuje in še toliko
bolj zaudarja. Tuširanje in deodoranti bolj malo zaležejo. Razloga za odstranitev sta torej dva:
estetski videz in vonj. Zaradi občutljivosti kože je najbolj primeren način odstranjevanja z
britvico. Dlake se odstrani tudi na spolovilih, seveda z upoštevanjem osebnega okusa.
Ni področja ženskega telesa, ki naj ne bi bil depiliran. Načinov in sredstev za odstranitev dlak
je veliko. Potrebno se je držati navodil za uporabo in preiskusiti na delčku poraščene kože,
kajti voskanje, električni brivniki, kreme, ki topijo dlake, lahko povzročijo alergije. Ni nujno,
da je reakcija enaka na vseh delih telesa. Pogosto odstranjevanje dlak z britvico na nogah
dlake okrepi in noge postanejo kot groba moška brada. Boljša in trajnejša (tedenska) rešitev je
eletrični brivnik, ki dlako izpuli s korenino vred. Rast je potem neenakomerna, redkejša, dlake
mehkejše. Vosek je lahko, od navedenih, najboljša rešitev. Če dlake niso temne in goste, se
poseg izvaja okvirno na tri tedne. Za temne in goste dlake je najboljša izbira laser v zimskem
času, ker koža še dolgo zatem ne sme biti izpostavljena soncu.
Ženske ne smejo pozabiti na odstranitev brčic pod nosom, ki so strogo prepovedane. Ta
nadloga se rada pojavi ob hormonskih nihanjih, še posebno v času menopavze.
Obrvi, dlake v nosu in ušesih
Obrvi so podvržene modnim spremembam. V 50. so bile obrvi izrazite, poudarjene, medtem
ko so v 70. letih 20. stoletja kraljevale tanke. Previdnost tu ni odveč, kajti puljenje lahko za
vedno odstrani korenino in obrvi ni več možno priklicati nazaj. Če se obrvi stikata in če
rasteta divje štrenasto, je potrebno puljenje ali pristrigovanje. Velja za oba spola.
Velika nadloga je rast dlak v nosu in po ušesih, ki je bolj značilna za moške kot ženske.
Odstranjujemo jih s puljenjem s pinceto in striženjem. Proizvajalci v ta namen ponujajo
posebne škarjice in brivske aparate z različnimi nastavki. Postopek naj se izvaja tedensko.
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Lasje
Lasje se umivajo po potrebi. Če so mastni, dnevno, zato je potrebno tipu las in vzdrževanju
prilagoditi pričesko. Če so suhi, jim je potrebno dodati balzam ali masko, da niso štrenasti.
Vročemu zraku sušilcev, ravnalcev se je bolje izogibati. Za izčesavanje las in masažo nam je
hvaležno celo lasišče. Morebiti ste pri nosečnicah opazili bujno pričesko, po porodu pa stila
frizure ne bi želeli komentirati. Razlog ni le v pomanjkanju časa in energije, ker je v ospredju
dojenček, temveč v izpadanju las. Med nosečnostjo manj izpadajo kot v običajnem stanju,
nato pa nekje v petem mesecu po porodu intenzivno izginjajo. Pričeska je manj razkošna,
mlade mamice pa se izgube običajno ustrašijo.
Moški imajo podobno težavo, a je žal dolgotrajne narave. Zgodnja plešavost prizadene tudi
take, ki imajo v srednji šoli košato skodrano frizuro. Šok je kasneje toliko večji. Najbolj
neprimerno je, da se šopek las nad ušesom ohranja in se ga razporeja preko plešaste glave. Ko
zapiha veter, je potreba po lepilnem sredstvu velika. V tem primeru je obrita glava popolnoma
sprejemljiva in zna biti izjemno privlačna. Za tiste, ki se ne morejo sprijazniti z izgubo, je
možno uporabiti lasne vložke in lasulje iz kakovostnih, naravnih las. Trajno rešitev,
presaditev las, ki ni vedno uspešna, oziroma zahteva veliko ponovitev, pa izvajajo lepotni
kirurgi.
Pogostost obiskov frizerja, glede na razgovore s strokovnjaki iz frizerskih salonov, se giblje v
razponu od treh do šestih tednov, kar je odvisno od stila frizure. Barvanje je priporočljivo na
tri do pet tednov. Paziti je potrebno pri nanosu temne barve in rdečkastih tonov, ki ob lasišču
radi pustijo sledi, še posebej, če se barvamo sami doma. Temen narastek na svetlih laseh
deluje nenegovano. Dolžina blond las naj se z leti krajša. Nič ni narobe, če se moški barvajo.
Veljalo bi razmisliti o barvanju na globoko črno, če je moški šarmanten sivolasec. Deluje
namreč nenaravno.
Manikura, pedikura, odstranjevanje odmrle kože
Manikuro, striženje nohtov na rokah se izvaja vsaj enkrat tedensko. Poškodbe se odstranjuje
sproti. Nohti na nogah rastejo počasneje, zato je pedikura priporočljiva na teden do dva.
Odstranjevanje odmrle kože s telesa lahko uredimo z rokavico med tuširanjem. Pri zelo
suhem tipu kože pa z dodatnim odstranjevanjem (ang. pilling). Celotno pedikuro,
odstranjevanje odmrle kože na podplatih, se uredi skupaj s striženjem nohtov na nogah.
Zobje
Očiščeni zobje in svež zadah so osnova za uspešno komunikacijo tako na osebnem kot
poslovnem nivoju. Z zobnimi ščetkami, navadnimi in električnimi, odstranjujemo zobni plak,
ki je neposreden krivec za zobno gnilobo, vnetje dlesni, slab zadah, parodontalno bolezen in
običajno prizadene medzobne prostore. Povprečno čiščenje se izvaja vsaj dvakrat dnevno; če
imamo možnost, pa po vsaki jedi. Pomembno je nitkanje medzobnih prostorov, ki jih z
običajno ščetko ne dosežemo. S strgalom odstranimo bakterije še z jezika. Izpiranje z ustno
vodo lahko povzroča nezaželene učinke, kot je obarvanost zob in sprememba v okušanju.
Specifično čiščenje zahteva zobna protetika, fiksni ortodontski aparati. Pri implatantih je za
njihov dolgotrajen obstoj otrebna še bolj pozorna nega.
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Zobje so živ organizem in njihova obolelost vpliva na druge telesne organe, zato so
priporočljivi pogosti pregledi pri zobozdravniku. Ortodont je lahko v pomoč tistim, ki bi
želeli poravnati naravno rast zobovja.
Čista oblačila in obutev
V higienski minimum uvrščamo tudi čista oblačila in obutev. Ni potrebno posebej poudarjati,
da si perilo in nogavice preoblečemo vsak dan ali pogosteje. Moške nogavice peremo
obrnjeno na notranjo stran, ženske pa v posebni vrečki, da se v pralnem stroju ne poškodujejo.
Novo perilo se pred uporabo opere po navodilih na všivni etiketi, ročno ali v pralnem stroju, v
posebni vrečki kot nogavice.
Srajce, bluze in na sploh oblačila, ki so v stiku z golo kožo, se menjajo hkrati s perilom,
medtem ko se težji kosi, kot so: kostimi, krila in hlače, moške obleke, obesijo na obešalnike,
prezračijo, skrtačijo in prelikajo s paro. Če so uporabljeni večkrat, se prepustijo
profesionalnemu čiščenju. Način vzdrževanja je predpisan na posameznem oblačilu. Oznake
za vzdrževanje tekstila so piktogrami, grafična navodila za vzdrževanje oblačil in so obvezna
oprema etiket na oblačilih. Proizvajalcem je potrebno zaupati, v nasprotnem, ob deformaciji
oblačila pri čiščenju, morebitna reklamacija ni upravičena. Etiket se ne odreže pri oblačilih, ki
se čistijo v čistilnicah.
Oblačila, prezračena in sveža, se v garderobni omari razporedi na obešalnike, ustrezne
velikosti, da se ne deformira ramen. Butična urejenost nam omogoča natančen pregled nad
oblačili ter modnimi dodatki.
Obutev se čisti po vsaki uporabi, tudi podplati. Splošno velja, da mokrih čevljev ne smemo
sušiti v neposredni bližini toplote, ker se lahko deformirajo. V prodajalnah s čevlji je ponekod
možno kupiti napenjalna kopita, ki mokro obutev oblikujejo in tako zgladijo globoke gube, ki
bi nastale po sušenju. Kopito lahko nadomestimo tudi s časopisnim papirjem, ki vpije vlago.
Usnje se ne moči, se le skrtači, obriše. Na ta način čevlji dolgo ohranjajo videz pravkar
kupljenih. Dobro je imeti več parov čevljev za podobne priložnosti, kajti le tako se bodo lahko
dobro prezračili. Osnovni materiali obutve so: semiš, gladko usnje, lak.
Nenegovana oblačila in neočiščeni čevlji na negovanem telesu ne pokažejo našega
najboljšega odnosa do čistoče. Urejen videz temelji na vseh izdelkih, ki ščitijo, pokrivajo
oziroma obkrožajo naše telo.
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POVZETEK TRETJEGA POGLAVJA

Vonj vpliva na nas dolgotrajno in neodvisno od naše volje in močno določa naše počutje.
Kljub raznoliki ponudbi izdelkov za nego telesa, higienski minimum danes še vedno ni
samoumeven. Umivanje rok, tuširanje, nega s kremami, uporaba deodorantov,
odstranjevanje ličil so nujnost.
Brada otežuje komunikacijo, zato v tradicionalnem poslovnem svetu ni zaželjena.
Britje in depiliranje je v današnjem času za ženske samoumevno po vsem telesu, navadam
se pridružujejo tudi moški.
Negovani lasje niso le posledica obiskov pri frizerju. Zanje je potrebno skrbeti dnevno.
Narastek deluje nenegovano in ni zaželjen. Nič ni narobe, če se moški barvajo. Obrita glava
je povsem sprejemljiva.
V higienski minimum spadajo še: oblikovanje obrvi, striženje dlak v nosu in ušesih,
manikura, pedikura in odstranjevanje odmrle kože s telesa. Očiščeni zobje in svež zadah so
osnova za uspešno komunikacijo.
Zanemarjena oblačila in obutev na negovanem telesu pokažejo naš mačehovski odnosa do
čistoče. Urejen videz temelji na vseh izdelkih, ki ščitijo, pokrivajo oziroma obkrožajo naše
telo.

?

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kakšno moč ima vonj in kako vpliva na naše počutje? Navedite primer.
Kaj vse spada v higienski minimum?
Ali se večina ljudi tega drži?
Kako se moški in kako ženske odzivajo na britje celega telesa in posameznih delov?
Kakšno pričesko bi si vi izbrali za vaš življenjski stil?
Povejte vaše mnenje o barvanju moških poslovnežev in navedite primer.
Kakšen je moški odnos do pedikure in manikure?
Ali smo dovolj pozorni na dlake v nosu in ušesih?
Kakšno skrb za čist zadah in ohranjanje zdravih zob namenjate sami in kaj opažate pri
drugih?
10. Ali se veliko študentov odloča za poravnavo zobovja?
11. Kako skrbite za čistočo oblačil in obutve?
12. Zakaj je priporočljivo imeti več parov čevljev za podobne priložnosti?
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5 PERILO IN NOGAVICE
PRIMER ŠT. 9: Finančna strokovnjakinja v čipkastem nedrčku in oprijetih hlačah

Ob zaključku leta marketinška agencija predstavi odboru lastnikov poslovanje za preteklo
leto, na podlagi katerega lahko načrtujejo nadaljnje poslovne poteze. Vsi navzoči so moški.
Samo finančna strokovnjakinja, ki poročilo predstavlja, je ženska. Ker se najbolje počuti v
hlačnem kostimu, ga obleče tudi zdaj. Izbere črn, zelo oprijet kostim v mešanici volne in
elastana. Hlače tesno oprijemajo zadnjico in stegna ter pokažejo robove, zareze klasičnih
hlačk. Ko predstavlja poslovanje, se veliko obrača. In vsi moški komaj čakajo na trenutke
njenega gibanja. Poslovna gibanja sredstev so tako v drugem planu. Finančnica zaneseno
pripoveduje. Njihove reakcije sploh ne opazi. In ker ji je vroče, sleče še suknjič. Pokaže se
lepa, bela, precej prosojna bluza z ogromnim čipkastim belim nedrčkom.
Prezentacija je bila katastrofa. Poročilo je pustilo premalo finančnega vtisa, da bi lahko
odbor lastnikov nadaljeval strateško planiranje. Čeprav je bila finančna strokovnjakinja po
zunanjosti večini moškim všeč, so zahtevali od direktorja agencije novo predstavitev.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ali se je finančna strokovnjakinja oblekla primerno svoji vlogi?
Kakšne hlačke sodijo k oprijetim hlačkam ne glede na status in
položaj osebe ter namen?
Ali se kombinacija prosojne bluze in čipkastega nedrčka sme nositi
samostojno v poslovnem svetu?
Kaj pa, če je finančna strokovnjakinja zavestno izbrala poslovno podobo,
s katero bi manipulirala?
Kakšno perilo se nosi na splošno pod belimi oblačili in pod oblačili,
ki lahko ob svetlobi prosevajo?
Opišite primer nepravilno izbranega oblačila, ki ste ga opazili v vaši
okolici?

Prednosti

+

Slabosti

Finančna strokovnjakinja se je odlično Nihče iz odbora lastnikov
pripravila na prezentacijo.
predavanja ni pozorno poslušal.

_

▬
njenega

Oblekla se je v večno ustrezno črno-belo Kombinacija ni bila ustreznega kroja in iz
kombinacijo.
primernenga materiala.
Imela je hlačke za udobno počutje.

Napako hlačk z jasnimi zarezami so lastniki
spremljali kot »moško zanimivost«.

Finančna strokovnjakinja je slekla suknjič, Bela, prosojna srajce je odkrila bel čipkast
ki jo je oviral.
nedrček, popolnoma nediskretno.
Bela barva srajce in nedrčka izkazuje Bel nedrček se ne sme videti, tudi če ni
čistost.
čipkast.

26

Poslovna podoba

PRIMER ŠT. 10: Mlad moški z majico v zavarovalništvu

Mlad moški konča fakulteto in se pogodbeno zaposli kot zavarovalniški agent za večjo
zavarovalnico. Pripravlja se na prvi obisk velike stranke, ki naj bi ji zavaroval poslovni
objekt ob morju. Iz svoje garderobne omare izbere belo srajco, kravato in temno obleko, ki jo
je imel že za maturo. Čevlje ima nove, nogavice je dobil za rojstni dan.
Odvije se sestanek s širšim, izključno ženskim, vodstvom. Ženske so ga preletele z očmi. Je
mlad, zagnan, nekaj ve, ampak to je tudi vse. Mladenič ni bil seznanjen, da suknjiča ne sme
sleči, čeprav je ob morju vroče, še posebno, če imaš pod belo strajco oblečeno še belo majico
s kratkimi rokavi, vsemi nagrbančenimi na rokavih srajce. Rdeč napis »elektro«, ki se vidi
skozi srajco spredaj, in še večji zadaj, ni najboljša reklama, sploh, če si na sestanku kot
zavarovalniški agent. Nogavice se vidijo v celoti, odkrivajo zabavnega pajacka na eni in
malo manjšega pajacka na drugi nogavici. Prala sta se posebej in eden se je preveč skrčil.
Preveč zavihane hlače pri sedenju pokažejo še gosto poraščene noge.
Prvi vtis ni bil najboljši, a so bile ženske z njim odkrite in mu dale še eno priložnost, ker jih
je v svoji nevednosti zabaval.

1.
2.

Ali se je mladi zavarovalniški agent dovolj poglobil v svoj zunanji videz?
V kakšnem oblačilu bi vi obiskali poslovnega partnerja v okolju
z višjimi temperaturami?
4. Ali se majica s kratkimi rokavi sme obleči pod srajco za poslovni namen?
5. Kaj je smisel reklamnih majic na splošno?
6. Kakšne majice nosijo poslovni moški in ali jih sploh nosijo?
7. Kakšne nogavice sodijo k obleki?
8. Kako so nogavice z zabavnimi napisi uporabne?
9. Opišite primer »nerodneža«, ki ni nujno v poslovni situaciji.
10. Kako sami poskrbite za nogavice in perilo?
Prednosti

+

Slabosti

_
▬

Zavarovalniški agent se je za prvo službo in Oblačila je sestavil po lastnem občutku. Z
nov posel dobro pripravil.
nikomer se ni posvetoval o poslovnem
bontonu.
Za prvo poslovno pot mladeniču oblačil ni Pod belo srajco je imel oblečeno reklamno
bilo potrebno kupiti.
belo majico s kratkimi rokavi in napisi
drugega podjetja.
Uporabil je nogavice, ki jih je dobil za rojstni Nogavice so bile kratke, imele so otroški
dan.
motiv, za nameček še različnih dolžin, ki so
odkrivale poraščene noge.
Prve ženske stranke so mu pomagale Če bi bil v stiku z neprizanesljivimi
premostiti zadrego in mu svetovale.
poslovnimi ženskami, bi ga odslovile
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5.1 ŽENSKO PERILO
V 16. stoletju je Elizabeta I. vnesla ženstvenost v trdo vlogo angleške kraljice in gojila videz
močne ženske z železnim korzetom v kontrastu z razkošnimi krinolinami. Kasneje so železne
opore nadomestili z jeklom, kostmi, lesenimi vložki in gibljivo lesko. Preščipnjen pas je
promovirala tudi princesa Sisi v 19. stoletju, ki je slovela po svojem družabnem življenju in
prefinjenem okusu za oblačila. Posnemale so jo vse dvorne dame in pogosto omedlevale,
včasih tudi zaigrano, saj so na ta način pokazale, da so nežna bitja in v celoti odvisna od
moškega.
20. stoletje je bilo obdobje osvobajanja žensk od utesnjenosti perila, čeprav njegovo podporo
neizogibno potrebujemo še danes le, da svojo moč kaže na drugačen način. Po vzoru plesalk
iz pariškega kabareja Moulin Rouge perilo kot oblačilo uporabljajo znane pevke: Madonna,
Kylie Minogue, vse za pozornost fotografov in medijev na koncertih. 80. leta so zaznamovana
z inovacijo. Ko je v reklamni kampanji za blagovno znamko Wonderbra supermanekenka Eva
Herzigova vabila k nakupu prvega push-up gladkega nedrčka na ogromnem plakatu sredi
najprometnejše londonske ulice, je bil plakat nemudoma odstranjen. Vzrok: prometni trki!
Vozniki slogana: »I can't cook! Who cares?« (slo. Ne znam kuhati! Pa kaj zato!) najverjetneje
niso niti uspeli prebrati. Kljub temu je ravno Eva dosegla, da so mehki nedrčki dobili podporo
in številne različice dvigov oprsja.
Ena najboljših slovenskih reklamnih kampanj je bila ravno Liscina, z damo v čipkastem
nedrčku, ki kuka izpod poslovnega suknjiča, s sloganom: Izvoljena. Sovpadala je s časom
političnih volitev in poudarjala lastnosti, s katerimi se sooča družbeno angažirana poslovna
ženska. Trda, ostra oblika suknjiča v kontrastu z mehko, nežno feminilno obliko nedrčka.
Kombinacija lastnosti, ki zmaguje, če je ustrezno uravnotežena.

Slika 2: Izvoljena – reklamna kampanja perila Lisca, sezona jesen/zima 2002
Vir: Lisca, foto: Jane Štravs, stilist Emil Rebek in manekenka Ana Drezgić
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Žensko perilo in namigi za uporabo
Poslovni videz, šola in praktično vse priložnosti, razen izrazito intimnega okolja,
razkazovanja in poudarjanja perila navzven ne dovoljujejo. Ker je v poslovnem svetu perilo
očem prikrito, se velikokrat pozablja na njegovo pomembnost in moč pri preoblikovanju
telesa. Za poslovno podobo velja: spodnje perilo je zato spodnje, ker je spodaj. Zato
poskrbimo, da bo nemoteče in neopazno. Nekaj namigov za kombinacijo oblačil in perila:
Barvno perilo je zelo zabavno in zaželjeno, še posebej za tiste, ki nosijo veliko neprosojnih
črnih oblačil.
Korekcijsko perilo gube na telesu zravna. Za posebne priložnosti izberemo močnejše perilo,
steznike ali miderske hlače, ki povsem stisnejo postavo.
Erotično perilo z naborki, aplikacijami, z raznolikimi šivi se dopolnjuje z oblačilom, ki telesa
ne stiska, pač pa mu sledi.
String body je široko uporaben in ga nosimo pod oprijetimi oblačili. Neprosojen, gladek,
nadomešča oprijeto majico in ga nosimo pod suknjičem. Ima še veliko prednost – ne leze izza
krila ali hlač.
Kožna barva perila je v poslovnem svetu nujnost. Poslovni bonton prepoveduje nošenje
belega perila pod belo bluzo in drugimi belimi oblačili. Nezaželjeno je tudi nošenje črnega ali
drugače obarvanega perila pod belimi oblačili, tudi če niso prosojna.
Brezšivno perilo se nosi pod oprijetimi oblačili. V poslovnem svetu je nujnost gladek,
brezšivni nedrček s hlačkami, ki ne delajo roba na krilu ali hlačah.

Slika 3, 4: Lisca Fashion – perilo kožne barve Dalia: nedrček s string hlačkami in bodi
Vir: Lisca, foto levo: Lidija Mataja, foto desno: Fulvio Grisoni
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5.2 ŽENSKE NOGAVICE
Ženske nogavice so že zgodovinsko znan in zelo občudovan izdelek. Prva, ki je imela pletene,
je bila kraljica Elizabeta. S krajšanjem kril v obdobju charlestona, v 20. letih 20. stoletja, je
nastala potreba po pasovih, ki so držali nogavice. Na koncu 2. svetovne vojne so naše babice
gledale v nebo, paketi so kar deževali. Američani so pomoč pošiljali z letali in srečnica je bila
tista, ki je dobila najlonske nogavice s črto, zadaj šivane. Nesrečnice, ki do njih niso prišle, so
si črto na gole noge risale s tušem. Nylonu se je pridružila lycra, ki je sprožila pravo
revolucijo v diverzifikaciji nogavic in preje za njihovo izdelavo. Den je izraz za merjenje
debeline preje in s tem stopnje prosojnosti nogavice. Nižje kot je število, bolj prosojna je
nogavica.
Osnovne vrste ženskih nogavic in uporaba
Nogavice z efekti delajo čudeže: anticelulitni efekt, dvig zadnjice, ploski trebuh, okrepijo
stopala in narišejo lep podplat.
Kompresijske nogavice so namenjene vsem z žilnimi obolenji, nosečnicam in drugim
uporabnicam.
Sijajne nogavice so lepe, a problematične, če imate močnejše noge ter če vas bo v njih ujela
kamera.
Temne, prilagojene oblačilom, najbolje črne, goste, noge zožijo, svetlejše širijo, barvaste in
vzorčaste pa širijo in vizualno deformirajo. Vzorčaste so zabavne, primerne za kreativne
poklice, a za formalno poslovno oblačenje nesprejemljive.

Slika 5, 6: Prekrivne nogavice Polzela: z reliefom 40 den in gladke 80 den
Vir: Polzela – program Fantasy
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Slika 7,8,9: Prosojne hlačne nogavice 12 den, samostoječe z elastično čipko 10 den in črne
hlačne nogavice 20 den
Vir: Polzela – osnovni, klasični program
Nogavice su nujnost v poletni poslovni garderobi. Kožne barve, z dodanim mikroreliefom, so
najboljša izbira za vse kombinacije barvnih oblačil in obutve. Temnejša rjava deluje
nesodobno. S sivimi oblačili se dopolnjujejo sivi prosojni odtenki nogavic, od 8 do 20 den.
Pod hlačami so lahko dokolenke, ki so za ženske zelo praktične, moškim pa so najbolj
neerotičen kos oblačila. Mrežaste, črne nogavice z redko mrežo za formalno poslovno modo
niso ustrezne.
Samostoječe nogavice ne smejo narediti zareze na nogah. Oprijem mora biti tako dober, da
ne popusti in zdrsne na tla. Težko je hoditi samozavestno, če imamo tovrstno težavo.
Pajkice niso samostojno oblačilo, kajti sicer delujejo ceneno. Manj formalno oblačenje jih
dovoljuje z daljšo tuniko ali obleko.
5.3 MOŠKO PERILO
Pri spodnjih hlačah je pomembno, da se ne vihajo, kar se rado zgodi širokim boksericam, ter
da ne dela vidnega roba na hlačah. Široke, bombažne bokserice se nosijo z jeansem, ki je
dovolj grob, da gubanja na površini ne zazna. Moške poslovne obleke pa ne smejo kazati sledi
spodnjega perila, zato so boljša izbira oprijete, elastične bokserice, za poleti krajšega izreza.
Šivi ob zaključkih naj bodo ploski in ne z obrobami.
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Barve in vzorčki so lahko zabavni, a se jim pri svetlih, predvsem poletnih hlačah izognemo.
Kožna barva je primerna za svetle in bele hlače, bele odsvetujemo iz enakega razloga kot pri
ženskah.
Majice niso več tako pogost izbor moških, kot je bil to običaj še do nedavnega. Pod srajcami
so majice brez rokavov sprejemljive, s kratkimi rokavi pa ne. Če moda ne narekuje, se ob
vratu majice ne vidi. Majice z zelo tankim, nevidnim robom, po možnosti kožne barve, so
najboljša izbira za tiste poslovneže, ki ne morejo brez njih. So iz svile in bombaža, ki jih
lahko brez težav nosite pod srajcami. Na njih ni nepotrebnega okrasja in logotipov.
5.4 MOŠKE NOGAVICE
Moške nogavice so sprejemljive, če so dolge, najbolje dokolenke. Veliko moških to moti, a je
v današnji ponudbi možno izbrati čim daljše, oprijete tako, da se ne vihajo. Največkrat so iz
bombaža, ki ga pozimi dopolnjuje ali zamenjuje fina volna, ki ne pika, in mešanice s svilo. V
nobenem primeru se dlak na nogah moškega v poslovni podobi ne sme videti.
Barva nogavic poslovnežev se ujema z barvo hlač in čevljev. Vzorčaste in fantazijske
nogavice uporabimo za bolj sproščene trenutke. Bele nogavice moda že desetletja odsvetuje.
Velikosti nogavic so včasih določali tako, da so nogavico po dolžini podplata ovili okrog
pesti. Roke in noge so običajno po velikosti povezane.

Slika 10, 11: Enobarvne moške nogavice Apolon, Polzela
Vir: Polzela – osnovni, klasični program
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!

POVZETEK ČETRTEGA POGLAVJA

Poslovni videz, šola in vse priložnosti, razen izrazito intimnega okolja, razkazovanja perila
ne dovoljuje.
Kroji ženskega perila so prilagojeni različnim telesnim značilnostim in modnim smernicam
oblačil ter tudi obratno. Gladko perilo kožne barvo je obvezno v ženski garderobi.
Poslovni protokol tudi poleti narekuje nošenje nogavic. Najboljša izbira so
mikromrežaste kožne hlačne nogavice, samostoječe in dokolenke, zadnje le pod hlačami.
Moškega perila se ne da slutiti preko vrhnjih oblačil. Pod srajcami so sprejemljive le
majice brez rokavov s ploskimi robovi. Majice ob vratu se ne sme videti.
Moške nogavice poslovneža so dolge, najbolje dokolenke. Barva nogavic se ujema z
barvo hlač in čevljev. Vzorčaste in fantazijske ter bele poslovna moda ne odobrava.

?

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kakšen je namen sodobnega perila za ženske?
Kakšno pomoč pri preoblikovanju postave nam žensko perilo ponuja?
Navedite primer, ki je pokazal nepravilen izbor ženskega perila?
Kaj zahteva žensko poslovno oblačenje glede perila in nogavic?
Kaj menite o primernosti pajkic?
Kaj zahteva moško poslovno oblačenje glede perila in nogavic?
Najverjetneje ste se že soočili s problemom perila za določeno priložnost. Opišite ga.
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6 BARVE
PRIMER ŠT. 11: Bivša kandidatka za receptorko v rdeči obleki v avtosalonu

Se spomnite receptorke v rdeči obleki, ki jo kadrovik zavrne zaradi neustreznega videza?
Zdaj gre po mamo, da bi se skupaj odpeljali domov. Pride do avtosalona, kjer mama dela.
Gospod kupuje prestižno znamko in specialno opremo. Nekaj mu ni po volji. Prodajalec v
sivem mu razlaga na dolgo in široko, a kupec se še vedno ne more odločiti. V salon vstopi
dekle v rdeči obleki, zdaj že nekdanja kandidatka za receptorko, in navdušeno ogovori
prodajalca, ki ga že pozna: »Dober dan gopod J., kakšen dober model avtomobila ste dobili!
Tako opremljenega najbrž ne bo imel nihče.« Odgovori pa kar kupec: »Tega pa res ne.
Mislim, da sem se odločil.« Kupec je potreboval le piko na i, ki mu je prodajalec z nizanjem
tehničnih značilnosti ni mogel ponuditi.
Pogovor je slučajno od daleč opazoval direktor salona. »Gospodična, bi bili pripravljeni
priti k nam v službo? Edini pogoj je dobra volja in rdeča obleka, ostalo se boste naučili
sproti.«

1. Kakšno vlogo odigra rdeča obleka, ki je v hipu spremenila potek dogodkov?
2. Kako to, da je v drugačni situaciji imela popolnoma nasproten učinek?
3. Kako to, da drugi detajli niso bili moteči, kot npr.: lasje na obrazu,
4.
5.
6.
7.

sandali s paščki brez nogavic, nagajiva torbica, nohti?
Ali ste začutili, da nakupi niso vedno le racionalni, tudi če gre za
velike zneske?
Kako je situacijo ocenil direktor?
Kako bi napovedali potek dogodkov? Ali mislite, da bo res dovolj le
rdeča obleka in dobra volja? Ali se tega zaveda tudi dekle?
Ne glede na fomalno izobrazbo je zmagala energija in rdeča obleka.
Se vam zdi logično?

Prednosti

+

Slabosti

▬

Kandidatka v mali rdeči obleki je v Če bi bila podoba dekleta nevtralna, zelo
avtosalonu delovala polna energije, sveže in formalna, kot bi ustrezala kadroviku za
neobremenjeno.
receptorko, je v avtosalonu ne bi nihče
opazil.
Direktor je ugotovil, da v salonu manjka Siva prodajalčeva obleka je delovala resno,
barvitost, ki se lahko dopolnjuje z nevtralno, a povsem zanesljivo. Kljub
dosedanjim le moškim načinom prodaje.
profesionalnosti ni ustvarila dobre energije.
Rdeča obleka je dekletu koristila in ji Dekle v rdeči obleki je manipuliralo z
prinesla srečo, novo zaposlitev, ki se je ni okolico, čeprav je želela z znanjem doseči
nadejala.
zaposlitev.
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Svet okoli nas je raznolik, lep in mavrično pisan. To je znanstveno dognal že oče barvnega
spektra Isaac Newton, matematik, fizik, astronom in vsesplošni znanstvenik 17. in prve
polovice 18. stoletja, ki je razstavil svetlobo na mavrični spekter.
Barve in toploto zaznavamo skozi oči in tudi kožo. Četudi zamižimo, barve ne nehajo vplivati
na nas. Nekatere so na otip tople, druge hladne. Ko se nebo pripravlja na nevihto, povzroča v
nas nemir. Ob mračnih, kratkih, zimskih dnevih smo vsi zaspani, nerazpoloženi. Ko zasije
prvo spomladansko sonce, postanemo komunikativni, želimo si družbe in aktivnosti v naravi.
Vpliva barv na razpoloženje ljudi ne gre zanemariti v delovnem okolju.
Z barvami komuniciramo, razkrivamo svojo kulturno naravnanost, poudarjamo značajske
lastnosti. Oseben odnos do barv izražamo z izborom oblačil, modnih dodatkov, s stvarmi, s
katerimi se obdajamo, nas navdušujejo ali odbijajo. Ker zmoremo razlikovati med najmanj
dva tisoč različnimi barvnimi odtenki, v še več različnih zvezah, je pomenov barv ravno
toliko kot njihovih nians in kombinacij.
6.1 OSNOVE LIKOVNE TEORIJE
Osnovno o barvah – Barve v osnovi delimo na:
1. primarne, čiste, pestre, intenzivne barve, so: rumena , rdeča in modra;

2. sekundarne dobimo z mešanjem primarnih: oranžna, vijolična in zelena. Kakšne
nianse navedenih barv dobimo, pa je odvisno že od količine posamezne barve.

3. Če z mešanjem nadaljujemo, dobimo terciarne barve in nadalje še več odtenkov do
celotnega mavričnega spektra. Najlažje si bomo predstavljali neskončno možnost
izbora barv, če si ogledamo široke možnosti barv, ki nam jih ponujajo Windowsi.
Osvetljene in zatemnjene barve – Barve lahko mešamo z belo in jih tako svetlimo, ali pa
jim dodajamo črno in jih temnimo. Na ta način ohranjamo monokromatski sistem barv, ki so
manj intenzivne od čistih. Za dobljene svetle odtenke uporabljamo izraz – pasteli, za
zatemnjene pa posebnega izraza ni.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Siva lestvica – Vsaki barvi iz barvnega kroga ustreza določena siva iz sivih odtenkov na črnobeli lestvici. V Windowsovi barvni paleti je pretvorba enostavna, saj jo sistem že sam zazna.
Rezultat je na zgornjem sivem traku. Kako se še lahko prepričamo? Tako, da si isto sliko
ogledamo v črno-beli tehniki in po drugi strani v barvni tehniki ali pa pomislimo, da je nekoč
obstajal le črno-bel televizor, ki je barvne tone pretvoril v ustrezne sive kontraste.
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Slika 12: Arhitektura in osnovne barve: rumena, rdeča, modra, Bizerte, Tunizija
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
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Različne barve imajo enako svetlost.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nečiste barve – Ko barvam, z dodajanjem sivih odtenkov in črne, odvzemamo čistost in
intenzivnost, dobimo barve, ki se jim kot laiki čudimo: rumena pozeleni, rdeča porjavi.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ko različne intenzivne barve zmešamo s črno, ugotovimo, da:
NI VSAKA ČRNA – ČRNA
Črnih odtenkov je ogromno, saj nastanejo iz prav vsake barve barvnega kroga, če jo le dovolj
zatemnimo. Problem črne obarvanosti nastane pri različnih materialih, ki vsak na svoj način
vsrkavajo črna barvila. Naravni materiali se obarvajo intenzivneje kot umetni, čeravno je taka
delitev preveč splošna. Zato za slednje izdelujejo njim prirejena barvila. Pri različnih črnih
oblačilih, izpostavljenih svetlobi, se razlika močno opazi. Tovrstna odstopanja dobro zaznava
filmska kamera, ki pokaže vse slabosti, ki jih v trgovini oziroma pri navadni svetlobi ni moč
zaznati. Stilisti in kostumografi morajo imeti poleg strokovnega znanja še precej izkušenj.
Harmonija – Vtis skladnosti ustvarjamo z uporabo barv, ki si v barvnem krogu sledijo, npr.
modra in vijolična. To je analogni sistem. Komplementarni sistem uporablja barve, ki se v
barvnem krogu nahajajo nasproti druga druge, npr. rumena z vijolično, oranžna z modro,
rdeča in zelena. Kombinacija teh barv ima zelo močan učinek, saj se komplementarne barve
medsebojno poudarjajo.

Kontrasti – Učinke lahko ustvarjamo tudi s kontrasti. Večji je kontrast, boljša je vidljivost.
temno

svetlo

Črno na belem in obratno ustvarja največji možni kontrast.
hladno

toplo

Hladne barve nas umirjajo, tople pa poživijo. Tople barve so rumena, rdeča in vse iz teh dveh
izhajajoče barve, ki imajo v sebi manj modre barve kot osnovne tople komponente. Močne
barve delujejo večje, dajejo vtis, da so bližje, vsekakor so bolj vidne. Avtomobilska
konkurenta Ferrari in Lamborghini sta si razdelila barvne niše; Ferrari je izbral rdečo,
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Lamborghini Diablo je rumen. Zgrešiti ju ni mogoče. Če želimo, lahko enake efekte
uporabljamo pri oblačilih.
V življenju kontraste dnevno srečujemo, so del naše okolice in jih ne zaznavamo več tako
intenzivno kot ob prvem stiku. Zato je pomen ustvarjanja kontrastov toliko pomembnejši, če
gre za prometne oznake, smerokaze v zdravstvenih ustanovah, na letališčih, za državne
simbole, logotipe na celostnih podobah podjetij, logotipe blagovnih znamk in embalažo
izdelkov. Zadnje se pokaže predvsem v velikih trgovskih centrih. Grafični oblikovalci imajo
na tem področju močno vlogo v ustvarjanju in olajševanju pogojev urbanega življenja.
Oglejte si primer kontrastov na fotografiji iz urbanega okolja, ki deluje kot skupek sivin
različnega barvnega izvora. Po naključju se pojavijo kontrasti: modri prometni znak, rdeče-bel
logotip, rdeče-rumena zadnja stop luč na avtomobilu, rumena na puloverju moškega.

Slika 13: Osnovne barve: rumena, rdeča, modra, Petja Cvar, Ljubljana, Zmajski most
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
Moč barve – Količina barve je izrazito pomebna za ustvarjanje proporcev telesa. Že Goethe
je posameznim barvam dodelil njihovo harmonično razmerje velikosti površin glede na moč
posameznih barv:
rumena 9

oranžna 8

rdeča 6

vijolična 3

modra 4

zelena 6

To pomeni, da oranžna dvakrat bolj izstopa kot modra, da imata rdeča in zelena enako moč,
da rumena najbolj sije, da oseba v rumenem oblačilu deluje trikrat obilneje kot oseba v
vijolični obleki enakega kroja. Kar ni nič narobe, če želimo biti vidni in vzbujati pozornost.
Če želimo delovati bolj vitki in izberemo vijoličasto-rumeno kombinacijo, potem mora
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vijoličasta prevladovati in oblečemo npr. vijoličast kostim in rumen šal. Oglejmo si le nekaj
kombinacij v harmoničnih razmerjih:
9

8
6

6

9

3
8

4
4

3

9

6
6

6

4
3

Če vam razmerja niso logična, si razložimo z razpoloženjem. Če je nekdo zelo jezen, mora
biti druga oseba toliko bolj mirna, da se nevarna situacija umiri. Zakaj sončni zahod na morju
dojemamo kot izjemno harmonično razmerje? – Ker se tople, žareče barve, umirjajo z veliko
količino hladnih barv. Ali drugače, ko je sonce še dovolj močno, je rumeno-oranžno, morje pa
se blešči v svetlih tonih. Ko sonce zahaja, pa morje dobiva vse globje, temno modre barve.
Narava sama poskrbi za barvno ravnotežje. Če jo posnemamo, je naš najboljši učitelj.

Slika 14, 15, 16: Od zgoraj navzdol: sončni zahod v treh stopnjah
Vir: Lasten, foto: Jamie Paul Broker
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6.2 POMEN BARV

RDEČA
je barva moči, dominantnosti, ognja, energije, čutnosti in strasti. Vzpodbudno deluje na srce
in krvni obtok. Nekoč je bila barva bogatašev, bojevnikov. Danes je priljubljena v športu, saj
povečuje tekmovalnost. Dolgoročna izpostavljenost rdeči spodbuja agresivnost. Zaradi svoje
opaznosti je primerna za zastave, za celostne podobe podjetij ali logotipe blagovnih znamk, za
označevanje nevarnosti in cestne znake, npr. STOP. Rdeča je tudi simbol socializma in
komunizma.
In še: rdeča draži bike.
ZA
Rdeča oblačila so zelo vidna, zbujajo pozornost, v atraktivnem kroju celo vznemirljiva. V
rdečem plaščku bo šla živahna mladenka na zmenek. Rdeča šminka je znak zapeljevanja,
primerna za večerne priložnosti. V rdeči bundi bo šel otrok na smučanje, da ga bodo starši
hitreje opazili.
V poslovni podobi je zelo primerna v manjših količinah kot modni dodatki, ki dvignejo temna
oblačila. Ne glede na spol se prilega samozavestni osebi, s kožo, ki hitro porjavi.
Rdeče-bela kombinacija spominja na božični čas. Zaradi kontrasta je pogosto uporabljena v
logotopih. Rdeče-črna je sinonim za temperamentne Špance in oblačila plesalk flamenka. Nič
nimamo proti simpatičnemu avtomobilu rdeče barve s črnimi kontrasti.

Slika 17, 18, 19: Rdeč plašč, rdeče-črn Mini, mini snežak in rdeč čevelj
Vir: Lasten, foto: Petja Cvar, foto v sredini in desno: Eva Ana Kazić
PROTI
V rdečih čevljih mladostnica ne bo prosila mame, če lahko preživi vikend pri prijatelju, ker bo
odgovor po vsej verjetnosti ne. V rdečem kostimu ekonomistka ne bo prosila svoje šefinje za
povišico. V rdečem puloverju ne bomo obiskali starega očeta v bolnišnici, ko okreva po srčni
kapi in v njem ne bomo uspavali dojenčka.
Rdeča šminka je ob devetih zjutraj prepovedana.
Za svetle moške je rdeča kravata preveč agresivna. Njihova koža postane še bolj rožnata.
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ROŽNATA
je barva ljubezni, topline in nežnosti. Pomaga sproščati mišice. Roza barvo favorizirajo
homoseksualci, zato se je večina moških najraje izogiba, razen v kolesarstvu. Roza majico
namreč prejme vodilni v skupni razvrstitvi po vsaki kolesarski etapi na dirki Giro d'Italia.
ZA
Rada jo imajo mlada dekleta, primerna je za ljubezenske zmenke. Ciklamni toni prevladujejo
v dekorativni kozmetiki, še posebej pri šminkah. Poslovno se rožnata uporablja le v manjšem
obsegu, bolj kot dodatki, majice pod suknjiči ali bluze pod temnim kostimom. Nekateri
moški so svetle rožnate odtenke srajc sprejeli. Barva odlično pristaja temnolascem, v
kombinaciji z globoko modro obleko.

Slika 20: Roza bluza in moški večerni suknjič – Eva Ana Kazić in Graden Kjuder
Vir: Lasten
PROTI
Roza barva kostima je preveč ženstvena in ni primerna za naporen poslovni sestanek, npr. za
sprejemanje bilance podjetja. Rožnata od glave do pete je naporna sestavljenka za okolico,
vzbuja tudi napačne asociacije.
V zimskem času jo nadomeščajo temnejši odtenki, tudi pri ličilih. Pozimi namreč lahko
deluje ceneno.
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RUMENA
je barva sonca, svetlobe in optimizma, ki pozitivno vpliva na sposobnost pomnjenja in
učenja, deluje stimulativno in vzpodbudno na komunikacijo. Ni slučaj, da so poštni
nabiralniki rumeni. Po drugi strani pa ravno zaradi odlične vidnosti rumena označuje
vnetljive snovi.
In še: drag kot žafran, rumena zavist, žolč izliti na; ang. to yell – kričati, izhaja iz rumene –
ang. yellow.
ZA
Rumena ima največjo intenzivnost in moč med vsemi barvami. Žari in je vidna na velikih
plakatnih površinah. Pogosto označuje akcijsko promocijo podjetij. Odlična je kot ženski
poletni modni dodatek. Prosojni rumeni muslinasti šal, z velikimi pikami, deluje kot večerni
dodatek k beli obleki silno simpatično. Temnolasim moškim pristajajo kvalitetno izdelane
rumene polo majice, puloverji, jakne za jadranje v komibinaciji z modrim in belim jeansom
ali belimi lanenimi hlačami. Ker se pogosto pojavlja v državnih simbolih, jo vidimo na
športnih dresih. V poslovnem svetu se rumeni dodatki pogosto kombinirajo s sivimi kostimi.
Svetlolasi naj jo nosijo le porjaveli.

Slika 21: Rumena polo majica, Matej Gostiša in Eva Trpin
Vir: Lasten
PROTI
Rumena je grafično, zaradi cenejšega tiska, nadomestilo za zlato barvo. Tovrstni izdelki
morajo biti zelo pazljivo izdelani, v nasprotnem delujejo ceneno.
Ni potrebe, da bi žarela na zadnjici v višjih velikostnih številkah in oprijeto poudarjala vse
kolobarčke, ki so se nabrali od predolgega sedenja. Živahen rumeni muslinasti šal naj ne bo
dodatek za resen poslovni pogovor ali za televizijsko snemanje o naravnih katastrofah.
Pikasta, rumena obleka, z nabranim krilom v stilu retro 50. let je v zrelih letih lahko smešna.
V sončnem rumenem kostimu se ne pogajamo za nov proračun podjetja. Kaj pa moška
izbira? Žareča rumena raje ne, v nobenem formalnem poslovnem primeru.
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ORANŽNA
deluje poživljajoče, toplo in pozitivno. Simbolizira delavnost in kreativnost. Spodbuja
družabno vedenje in sklepanje prijateljstev. Pospešuje prebavo, dviga apetit, lahko pomirja, pa
tudi vznemirja.
ZA
Energijska oranžna je odličen izbor za oblačila prostega čas. Oranžne jedi na krožniku
vzbujajo apetit in druženje. Motivi tiska sadja v oranžni so velikokrat uporabljeni v kolekcijah
oblikovalcev in so primerni za neformalne, ženske poletne obleke in zabavne torbe. Plaža jih
obožuje. Oblačila v oranžni najbolj pristajajo zagoreli koži, rjavolasim osebam z veliko
pigmenta in še posebno temnopoltim.

Slika 22: Mama in hči, oranžna in rumena, energija in sonce
Vir: Lasten, foto: Cano Hristov
PROTI
Svetla in rožnato obarvana koža z oranžno niso prijateljska kombinacija. Izrazito formalna
poslovna moda naj se ji v velikem krogu izogne, še posebej moški.
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ZELENA
je barva pomladi, vegetacije, mladosti, neizkušenosti in svežine. Znižuje krvni tlak, dobro
vpliva na srce, je balzam za dušo, prinaša telesno ravnovesje in sprošča.
In še: zelenec – začetnik, novinec; zelena – barva islama; zeleni – naravovarstveniki.
ZA
Zelena pomirja, zato je izbrana tudi za oblačila kirurgov, da lahko lažje zdržijo naporne
operativne posege. Zeleno okolje je balzam za oči, po dolgotrajnem delu z računalnikom.

Slika 23: Športne, vojaško zelene hlače, Petja Cvar
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
Zeleni so bili dresi slovenskih nogometašev na svetovnem prvenstvu 2010, enako kot trava.
Imate pomisleke, da se jih ni videlo? Morebiti res, a to je bila barva prenove v nogometni
selekciji, z novimi timskimi igralci, ki so držali skupaj.
Ker se staplja z okoljem, je olivna barva vojaških uniform, temnejše olivna pa za lovska
oblačila. Safari odtenki so primerni za dnevne, poletne kostime in moške obleke, največkrat
so iz bombažnih tkanin.Močna zelena v svili in prosojnem muslinu je lepa za dolgo večerno
obleko, a previdno, ker lahko izgledate kot morska vila.
PROTI
Zelena barva ni opazna. V poslovnem oblačenju je nezaželjena, saj se povezuje z začetnikom,
zelencem. Svetlo zelene srajce, s pripadajočo zeleno kravato delujejo nezdravo, nezrelo in za
kredibilno poslovno podobo ni sprejemljiva. Ženska v zeleni obleki v času mesečnega ciklusa
res uravnoteži rdečo barvo krvi, a koža deluje še bolj bledo, kot bi sicer.
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MODRA
je barva zrelosti, razuma, visokih vrednot, natančnosti, avtoritete, sposobnosti, tudi sanj. Na
drugi strani je lahko dolgočasna in konzervativna, a zanesljiva. Znižuje krvni tlak, umirja
živčevje, blagodejno vpliva na spanec in umirja bolečine.
In še: modra kri – barva plemičev; moder – pameten; udariti plavega – ne priti v službo
zaradi pijančevanja; iz nemščine Blau sein – biti pijan.
ZA
Temno modra je trezna, elegantna, zaupanja vredna, zelo primerna za uniforme poklicev, ki
zahtevajo trezno presojo. Globoko modro uporabljajo vsi svetovni oblikovalci za elegantne
moške obleke in ženske kostime. Odlično učinkuje tudi na gladkem, svilenem žametu, ker
lepo pade in ima izjemen lesk. Uprablja se za ženske večerne kostime, za elegantne, tudi
drapirane in asimetrično zapete jakne.

Slika 24: Poslovna, dnevnomodra obleka, Ervin Kazić
Vir: M Hotel, foto: Zvone Kukec
PROTI
Globoko modra je tako tradicionalno lepa, da ji ne moremo ničesar očitati. Razen tega, da
njena strogost zahteva natančnost pri nošenju in vzdrževanju. Moti jo namreč že vsak lasek
in prahec.
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INDIGO MODRA
je močna, agresivna in deluje kot narkotik.
In še: indigo otroci – otroci, ki imajo probleme z avtoriteto brez razlage ali brez možnosti
izbire, delujejo nesocialno ali pa se zapro vase, imajo občutek, da jih nihče ne razume.
ZA
Indigo modra je atraktiven modni dodatek. S črno doživi maksimalen kontrast in je
namenjena tistim, ki si upajo.
Ta drzna, izrazita barva je odlična za prometno signalizacijo, zastave držav in druge simbole.

Slika 25, 26: Salonarji v močni modri barvi in nogavice
Vir: Lasten, foto levo: Darinka Kazić, foto desno: Petja Cvar
PROTI
Barva je neprimerna v velikih količinah in dolgotrajni izpostavljenosti. Obarvanje hiše,
notranjih sten doma nas naredi nervozne. Ni primerna za prehrambene izdelke ali kuhinjski
servis. Najverjetneje bi nas takoj bolel želodec in od nervoze ne bi mogli niti jesti.
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SVETLO MODRA
pričara romantičen obmorski svet in spodbuja pozitivno komunikacijo. Dovoljuje sanje in
daje umu svobodo.
ZA
Svetlo modri odtenki so simbol za medicinske sestre. Bolniki, ki se zbudijo iz kome, nanje
gledajo kot na angelska bitja, ker so veseli, da so spet »nazaj«. Pogosto so turkizni do svetlo
modri toni izbrani za uniforme stevardes. Ta modrina deluje prijazno, simpatično in pristaja
vsem tipom žensk: temnolaskam, rjavolaskam, blondinkam in rdečelaskam. Ima blagodejni
učinek in zmehča videz utrujene kože.
Modrina je največkrat uporabljena za ozadja studijev televizijskih poročil, primerna je tudi za
obarvanje sten študentke sobe. Pomirja in vzpodbuja učenje.

Slika 27: Sveža kombinacija salonarjev in rute
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
PROTI
Modrine ne moremo kritizirati, enostavno jo imamo radi. Morebiti je za zimo preveč
pozitivna za poslovno podobo in preveč sladka za barve avtomobilov.
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VIJOLIČNA
je barva domišljije, izraža ekstravagantnost in neomejenost. Pričara razkošje in skrivnostno
vzdušje, a tudi posebnost in izobčenost. Lahko izzove potrtost, hrepenenje in melanholijo.
Zmanjšuje občutek lakote in uravnoveša prebavo.
ZA
Vijolična je namenjena vsem, ki se ne bojijo izstopati, ki imajo občutek za estetiko in
čarobnost. Je odlična za večerne toalete, za dnevne, posebne kroje oblačil in za modne
dodatke: od čevljev, torbic, šalov, krznenih ovratnikov in brezrokavnikov, pa tudi za dnevno
in večerno ličenje. Tudi moški so jo sprejeli in nosijo vijoličaste srajce s kravatami, tudi
vijoličaste pasove.

Slika 28: Bordo vijolični odtenki na obleki iz žameta in satena,
oblikovanje Darinka Kazić, krznen ovratnik Krznarstvo Eber
Vir: Lasten, foto: Darinka Kazić
PROTI
Vijolična lepo zaživi na žlahtnih materialih. Na tkaninah in pleteninah slabše kvalitete deluje
ceneno, še posebej svetlejši odtenki.
Vijolična ni najboljša izbira za obisk v bolnišnici, ker je preveč vpadljiva.
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RJAVA
je topla barva narave, barva lesa, deluje prijetno, zaščitniško in domače. Predstavlja
preprostost, zanesljivost in prijaznost. V preteklosti je bila barva revnih, zato je še danes na
splošno manj priljubljena barva. Pogosto jo povezujemo s telesnimi izločki, blatom, zemljo.
ZA
Rjava pristoji rjavolaskam in rjavolascem s toplim tenom polti. Odlična je za modne dodatke
iz naravnega usnja. Dobro izdelani in sodobne oblike se lahko kombinirajo z vsemi
naravnimi odtenki kot tudi s temno modro in črno. Srnino rjave nianse čevljev z modrimi
oblekami ali vsaj hlačami so večdesetletna stalnica italijanske moške mode. Rjava se lepo
sestavlja s turkizno in modrimi toni. Jeans in usnje sta v brezčasnem sožitju. Rjava je
sestavni del različic leopardjih vzorcev, ki jih najdemo skorajda v vsaki kolekciji.

Slika 29: Torbica v obliki pisma H&M in mokasini Zara
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
PROTI
Rjava lahko deluje precej povprečno, celo zdolgočaseno in simbolizira prilagojenost ter
staranje predmetov. Rjava oblačila so dnevna in niso primerna za večerna druženja. Klasična
moška obleka v rjavi barvi redkim pristoji in večinoma deluje starinsko.
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BEŽ
je svetla barva bele kave, peska, puščave in je med najbolj priljubljenimi barvami poletne
garderobe, neformalnih oblačil (ang. casual oblačil), popotniških oblačil in tudi zimskih,
volnenih plaščev ter kamelhar plaščev za oba spola.
ZA
Bež dopolnjuje in zamenjuje sivo. Odlična je v velur usnju in svili. Moda glamuroznih
večernih oblek ne more brez njenega sijaja.
Ker je nevtralna, je lepa za poletne poslovne kostime in moške obleke. V kombinaciji z belo
srajco ustvarja večji kontrast ob obrazu in deluje nadvse sveže.
Trenč plašči so stalnica v svetlih tonih. Bež poslovnežem služi kot nadomestek za zimske
sive obleke. Je simpatična za oba spola in za vse barvne tipe, le odtenek mora biti ustrezen.

Slika 30: Bež svilena večerna obleka in nakit, oblikovanje Maja Ferme in bež svilena bluza,
oblikovanje Eva Ana Kazić
Vir: Levo: Maja Ferme, foto: Miran Juršič, desno: lasten, foto: Eva Ana Kazić
PROTI
Bež moške obleke niso primerne za formalno poslovno večerno druženje.
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NEBARVA
ČRNA
je barva elegance, imenitnosti, nedostopnosti, vzvišenosti. Črna telesa svetlobo in z njo
celoten mavrični spekter vsrkavajo. V srednjem veku je črna predstavljala kugo, posledico
higienskih razmer. Zdravil ni bilo, ljudje so množično umirali. Še danes je simbol žalovanja.
In še: črno zlato – nafta.
ZA
Črna je varna. Z njo pantomimiki ustvarjajo kontrast med črnim telesom in obrazom. S tem
je mimika obraza močnejša in na telesu ni motečih elementov. Če želimo v poslovnem svetu
nekaj doseči in smo v to povsem prepričani, potem nam bo črno formalno oblačilo pomagalo
izraziti najboljši um. S črno delujemo bolj vitki, če imajo hlače zalikan rob, še toliko bolj.
Noge delujejo daljše. Črna formalna oblačila v kombinaciji z belo delujejo avtoritativno in so
nepogrešljiva v garderobi poslovne ženske in moškega, kakor tudi črni salonarji ter čevlji, in
to v večkratnikih. Črna žari na večernih toaletah. Primerna je skoraj za vse priložnosti,
izjeme so le protokolarni dogodki na visoki ravni, če je predpis drugačen.

Slika 31: Črna večerna obleka in nakit, oblikovanje Maja Ferme
Vir: Maja Ferme, foto: Miran Juršič
PROTI
Če črno obleče nesamozavestna oseba, zminimalizira svojo poslovno vlogo. Če črna moška
obleka ni ustrezno krojena, če so ramena preširoka, potem lastnik v njej deluje neurejeno.
Princesa Diana je na uradni predstavitvi kraljici Elizabeti nosila večerno dolgo, črno obleko,
brez naramnic. Delovala je vitko in sofisticirano, a premalo zakrito, v napačni barvi, proti
pravilom protokola.
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NEBARVA
SIVA
je barva pepela in megle, ki jo modni svet pogosto označuje z londonsko sivo. Predstavlja
profesionalnost v poklicih, ki zahtevajo veliko resnosti, koncentracije. Zaradi nevralnosti je
najvarnejša izbira poslovnega sveta.
In še: siva eminenca – kredibilna oseba iz ozadja.
ZA
Siva je barva bančništva, ekonomije, politike in drugih dejavnosti, kjer je pomembna moč
podjetja, inštitucije. Zaposleni naj se ne bi izpostavljali, diskretnost in zanesljivost se
poudarja s sivo barvo. Poleti je svetlo siva moška obleka in ženski kostim z belo srajco zelo
sveža izbira. Siva je primerna tudi za potovanja poslovnežev.

Slika 32: Poslovnež v sivem suknjiču na potovanju, Eifflov stolp, Pariz
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
Povpraševanje po srebrno sivih avtomobilih je ogromno v primerjavi z drugimi možnostmi,
kar pomeni, da kupci neradi iztopajo. To je tudi barva, ki je trajno všečna, elegantna in
soupada z pogostostjo nakupa, ki se zgodi na nekaj let.
PROTI
Po drugi strani pa srebrno siva barva avtomobila s sivim asfaltom ne ponuja velikega
kontrasta in se ob določenih vremenskih pogojih poenoti.
Siva zaradi svoje dikretnosti označuje hitro pozabljivo podobo. Če ima moški preveč
podobnih sivih oblek, deluje, kot da ima le eno.

52

Poslovna podoba

NEBARVA
BELA
simbolizira jasnost, nedolžnost in čistost, popolnost, ponos, večnost, pa tudi nov začetek,
rojstvo. Spodbuja domišljijo.
ZA
Bela oblačila vojaških uniform delujejo izjemno sofisticirano in z zlatimi našitki nakazujejo
na položaj v karierni lestvici vojaške organizacije. Bele so uniforme kuharjev, v katerih
izkazujejo vsakodnevno skrb za čistočo in posredno tudi za svežo hrano. Nenazadnje so bele
halje zdravnikov, ki vzbujajo zaupanje, zanesljivost in skrb za zdravje.
Bela telesa svetlobo odbijajo, zato ni slučaj, da je bela priljubljena za oblačila v puščavi in
nasploh v obmorskih letoviščih. Bel lan vpija manj vode od bombaža, je tudi bolj zračen,
kroji so zaradi značilnosti tkanja bolj ohlapni. Bela je znamenje novih začetkov, poroke.

Slika 33, 34: Poroka Ane in Frenka Volovlek in deklica na poroki
Vir: Lasten, foto: Žiga Ivanc
PROTI
Bela se prehitro umaže.
Snežna belina, razen pri klasičnih srajcah, ni primerna za zimski čas, ne pristaja bledolični
koži. Bolje je izbirati med šampanjskimi in slonokoščenimi odtenki.
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Metalne barve – V posebno kategorijo spadajo: zlate, srebrne in bakrene. Namenjene so
modni zabavi in dekorativni kozmetiki. V 80. letih 20. stoletja so se pojavile v klubski, disko
modi in se nikoli niso vrinile v tradicionalen poslovni svet. Za proizvodnjo in za uporabo
zahtevni toni, ki se bolj ali manj bleščijo, so rezervirani za večerna oblačila, čevlje in torbice
ter lake za nohte. 80. leta so jih oboževala, zlate niti so se bleščale v pleteninah, zlati gumbi so
krasili mornarske suknjiče s poudarjenimi rameni. Danes se pogosto pojavljajo v kolekcijah
svetovnih oblikovalcev, bolj zaradi pozornosti kot prodaje. Bakreni toni so rezervirani za
rjavolaske. Srebrn videz je splošno priljubljen, uporaben, a deluje hladno. Zlat je topel, a je
najbolj občutljiv na ceneno izvedbo vseh izdelkov.
6.3 BARVE OBLAČIL V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Barve nakazujejo status: beli ovratniki, kjer oblačilo vključuje belo srajco, obleko s kravato
in opredeljuje višji ekonomski status, ki ne terja fizičnega dela, ter modri ovratnik, kjer
služba vljučuje ročno delo. Prostočasne navade so ravno obratne: modri ovratniki se bodo za
večerni izhod uredili, beli ovratniki pa bodo zelo skromno oblečeni. Rožnat ovratnik, izraz
za poslovno žensko se ni prijel.
Barve uniform so predpisane in močno zasidrane v naši podzavesti. Nakazujejo na delovne in
poklicne vloge, iz katerih je jasno razvidno, kaj lahko od osebe, ki jo nosi, tudi pričakujemo.
Barve uniform kažejo na fizično ali psihično aktivnost pri delu.
Primeri barv, ki označujejo poklice: belo-zlato kombinacijo imajo častniki mornarice, belo
doktorji medicine, pastelno modro, zeleno, roza medicinske sestre, zeleno kirurgi, globoko
modro piloti, policisti, maskirno puščavski vzorec v bež rjavi kombinaciji imajo vojaki,
maskirno olivno zeleno pa kopenska vojska. Nesprejemljivo bi bilo, da bi vojaki v puščavi
imeli globoko modro, saj bi bili takoj neugledno zaprašeni in za nasprotnika lahka tarča.
Doktorja medicine bi tudi čudno pogledali in najverjetneje bi nastopilo vprašanje zaupanja, če
bi imel modro haljo, tako kot jo imajo delavci v proizvodnji.
V nekaterih podjetjih krepijo pripadnost zaposlenih in zaupanje kupcev tudi z barvami, ki se
skladajo z njihovo celostno podobo: Mercator je za prodajalce uvedel rdeče-bele mornarsko
črtaste majice, ki delujejo sveže in simpatično.
Barve, ki jih lahko izbiramo sami, nimajo omejitev. Če bi anketirali naključne osebe, bi dobili
povsem različne odgovore. In nobeden ni zgrešen. Vsakemu namreč pristajajo vse barve, le
odtenek in njihovo sestavljanje je pomembno. Pri izbiranju je potrebno biti pozoren na ten
kože, barvo oči, počutje, vreme in letni čas. Zakaj vreme? Ker barve delujejo povsem drugače
ob različni svetlobi. Barvno telo je namreč vidno šele, ko ga obsije svetloba. Ponoči na
neosvetljeni cesti zaznamo le fluroscentne in svetlikajoče se barve. Bel kostim deluje ob
temačnem dnevu preveč sveže. Lahko pa ustvarimo simpatičen kontrast deževnemu dneva z
rumenim plaščkom.
Barve imajo neznansko moč. Z njimi lahko prikrijemo pomanjkljivosti in poudarimo najlepše
na našem telesu. Intenzivne barve uporabimo za del, ki ga želimo izpostaviti. S temnimi,
zasivljenemi in nasploh nečistimi barvami prikrijemo del, ki po našem mnenju ne sme biti v
ospredju. S črno zožujemo, z belo širimo. Barve delujejo v sožitju z materiali, krojem. Če ta
ne ustreza telesnim proporcem, mu tudi barva ne pomaga.
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6.4 VZORCI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Pokončne črte ožajo in horizontalne širijo, ne glede na barvne kontraste. Če so črte preširoke
in se oprijeto vijejo okrog obilnega telesa, je pogled hujši kot pri temnih, enobarvnih
oblačilih. Vodoravne črte so zabavne predvsem na pleteninah za mladostnike in športne
dejavnosti. Pristajajo moškim s športno postavo. V nasprotnem se je črtam bolje izogniti.
Pike (ang. polka dots) so simpatične kot miniaturni vzorec. Bluze v kontrastni, pogosto črnobeli kombinaciji lepo dopolnijo poslovni kostim. Obleka v velikem rumeno-belem pikastem
vzorcu v poslovnem razgovoru ne deluje kredibilno, na televiziji pa kamera lastnici doda še
kakšnih deset kilogramov. Za obmorsko druženje s prijateljicami pa je odlična izbira. Moški
naj se pikastim vzorcem raje odpovedo, z izjemo zanimivih kravat.
Karo in vzorec ribje kosti sta po angleškemu okusu. Za karo vemo, da je osnova rdeča,
ostale vzorce pa spremlja podeželje z zeleno-rjavimi naravnimi toni. Že nekaj časa se trudijo
za veliki modni povratek med poslovne moške obleke ali vsaj suknjiče. Nekako jim ne uspeva
v celoti, ker karo vizualno širi. Krojenje mora biti brezhibno, da se vzorec v šivih dopolnjuje.
Fantazijski vzorci so rezervirani za prosti čas in romantično poletje. V poslovni modi se jih
uporablja za poživitev klasičnih kostimov za bluze in majice, še bolj pa za dodatke: rute in
šale.
6.5 SPREMEMBE NARAVNE KOLORISTIKE
Vsaka niansa, ki se na naravni podobi spremeni, poruši barvno harmonijo in celotna podoba
deluje povsem drugače. Ubrana je, ko nam poletno sonce rahlo obarva telo. Kar naenkrat nam
vse barve oblačil bolje pristajajo in ne potrebujemo veliko ličil.
Naravno ubranost lahko spremenimo tudi z barvanjem las. Porušimo barvno ravnovesje, ki ga
je ustvarila narava in smo ga navajeni dopolnjevati z oblačili. Celo s kožo določene barve
oblačil niso več skladne, čeprav je nismo obarvali. To je stvar percepcije. Naj povem iz svojih
izkušenj. Pobarvala sem se na belo blond, ostrigla zelo kratko v stilu Annie Lennox, ko to še
ni bilo običajno. Bilo je poletje, imela sem slonokoščen bel hlačni komplet, enake barve kot
nova frizura. Stopila sem iz salona in obstala. Pred menoj je stal najlepši, nabolj temnopolt
moški v črni elegantni obleki. Večjega kontrasta ni bilo mogoče ustvariti. Doma je očetu
dobesedno padla žlica iz rok, v službi so me začeli moški osvajati, vse dokler nisem
spregovorila in so ugotovili, da pač nisem »ta nova«. Bež-rjavo-sivo-zeleni toni, ki sem jih
imela največ v garderobi, mi niso več pristajali. V šminki barve maline sem bila obupna.
Oblačila v temno modri so postala sprejemljiva, a sem jih zavračala. Naslednjič sem raje
naredila test z lasuljami. Zelo kratki lasje temnih barv ne prenesejo, glavo zmanjšajo, telesne
proporce porušijo, poudarijo gube. Medena barva me je spremenila v sivo miš. Korenčkovo
pobarvani, oranžni lasje so me naslednje jutro šokirali. Z rožnato poltjo so delovali tuje. Z
obilico ličil se je skupna nota našla, a z dodanimi rdečimi pleteninami, tudi s turkizno usnjeno
jakno in z zeleno bluzo je bila moja podoba povsem zgrešena. Celo črna oblačila so delovala
v neskladju, kot da so izhod v sili. In so tudi bila. Zdaj sem že dolgo vanilija blond in z
varnimi, črnimi oblačili delam kot predavateljica. S črno kot pantomimiki ustvarjam kontrast,
da se me bolj sliši.
Če je vaša naravna barva las rjava, črna in blond, so težave z izborom barv oblačil hitro
obvladljive, ker vam veliko barv ustreza. Ostali pa morajo vložiti malo več napora v barvno
usklajenost.
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6.6 BARVNI TIPI
V 70. letih 20. stoletja je bila zelo aktualna barvna razdelitev na štiri barvne tipe,
poimenovane po letnih časih: zimski, pomladni, poletni in jesenski.
Zimski tip ima izrazite, globoko temne oči, temne ali črne lase, porcelanasto polt. Njene
barve oblačil so čiste: rdeča, rumena, modra ter trojček: črna, bela, siva.

Slika 35: Zimski tip, izbor Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija
Pomladni tip je svetlolaska s svetlimi očmi , nežno, občutljivo kožo. Njene barve so
svetlejše, pastelne: svetlo modri, zeleni, rumeni in rožnati toni.

Slika 36: Pomladni tip, izbor Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija
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Poletni tip je svetlolaska, s pepelnato barvo las, svetlimi očmi in trepalnicami, svetlo kožo, ki
jo hitro opeče. Njene barve so nečiste, nežno zasivljeno modre, barva fuksije, zelene,
modrina.

Slika 37: Poletni tip, izbor Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija
Jesenski tip je rjavolaska z oranžnim pigmentom, koža je včasih tudi pegasta, oči zelene in
zelenorjave. Njene barve so barve jesenskega listja, zelene in vsi odtenki med zeleno do
modre.

Slika 38: Jesenski tip, izbor Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija
Težko si predstavljamo, da bi vse belopolte ženske tega sveta vkalupili v omenjene štiri
kategorije. Tipologija je kar preveč enostavna in je ne moremo posploševati. Kot smo že
spoznavali v celotnem poglavju o barvah, je pomembna tudi moč barve, količina posamezne
uporabljene barve tako pri oblačilih kot pri ličenju. Tu so še občutki, razpoloženje in volja
posameznice, koliko ličenja je pripravljena sprejeti, ter nenazadje ura dneva. Ob jutranji
svetlobi je atraktivno, večerno ličenje prepovedano.
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Slika 39, 40: Zgoraj: svež, dnevni videz in spodaj: široko uporaben videz, tudi za popoldanska
poslovna druženja, Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija

58

Poslovna podoba

Slika 41: Atraktivno, večerno ličenje, Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor
Slovenija
Vir: Max Factor Slovenija
Najpogostejše napake ličenja, ki jih naredimo običajne ženske:
Tabela 3: Najpogostejše napake ličenja
Najpogostejše napake ličenja
Nega obraza

Pozabljamo na nego obraza – izbor krem je potrebno prilagoditi tipu
kože, starosti in drugim posebnostim kože, enako velja za odstranjevalce
ličil.

Tekoči puder

Nepravilen nakup barve tekočega pudra – v trgovini ga nanesemo na
roko, kjer ne kaže pravilne barve, najbolj točno določa nanos tekočega
pudra na predelu čeljusti, ličnice. V želji po videzu zagorelosti izbiramo
oranžen puder, ki deluje nenaravno.
Napačna kvaliteta pudra – se kaže v luščenju.
Nepravilen nanos – oranžna črta oziroma sled pudra na čeljusti, puder se
enakomerno nanaša tudi po vratu.

Puder v kamnu

Sijaj in neobstojnost ličil – ker suhega pudra, po nanosu tekočega,
večina ne uporablja, se koža sveti, maščoba topi ličilo in rezultat je
razmazan make-up. Suh puder fiksira ličila in podaljšuje njegovo
obstojnost.

Maskare

Zrnast nanos na trepalnice – pri maskarah, ki dajejo volumen so
nanašalne dlačice dolge, ko pumpamo zrak v stekleničko, omogočamo
dostop zraka, vsebina se suši in postane zrnasta.
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Najpogostejše napake ličenja
Nepravilen nakup barve – testno šminko v trgovini iz higienskih
razlogov ne nanašamo na ustnice, na roki je svetlejša kot na ustnicah.
Prstne blazinice prekrvavimo, pomanemo in dobimo najbolj približno
barvo ustnic.

Šminka

Lip
šminka

gloss Prelivanje izven ustnic, zato se poleti ognemo živahnim barvam glossev.

Sence na očeh

Preveč barv je za dnevno, poslovno podobo moteče. Uporablja se največ
dve barvi, mat in ne perl sijajnega videza.
Izogibati se roza-bordojskih tonov, če je koža utrujena, če imamo
povešene veke, ker ustvarjajo videz joka.
Paziti pri modro-vijoličastih sencah, ker lahhko nakazujejo na modrice.

Nohti

Dolgi nohti – v poslovni modi niso zaželjeni, ker vzbujajo asociacije.
Elegantni so enobarvni, kožne barve za delovno okolje, izrazitih barv za
večerne priložnosti. Edigs bela barva ni elegantna.

Enako ličenje za Veliko starejših žensk se liči enako kot v mladosti. Koža, njen ten se
celo življenje
spreminja, potrebno je novo, sveže, mehkejše ličenje.
Obisk vizažista

Za posebne priložnosti je obisk strokovnjaka priporočljiv. Dober vizažist
ustvari svež videz in ne karnevalske podobe. Ne more pa vam pričarati
podobe po fotografiji.

Berite navodila

Premalo beremo navodila, kako uporabljati izdelke, zato kupujemo
preveč takih, s katerimi smo potem nezadovoljni.
Vir: Lasten, povzeto po: Fabjan (14. 4. 2011)

V letu 2010 je izšla nova tipologija po sistemu Colour me beautiful. Henderson (et al., 2010)
razdeli ženske na šest barvnih tipov: svetlega, temnega, toplega, hladnega, jasnega, mehkega.
Vsakega od njih deli še na dva podtipa, tako da je vseh kombinacij dvanajst. Pisani (2010) jih
v knjigi z naslovom Obleka – kaj, kdaj, kako povzema po tipologiji Colour me beautiful in
jih, opremljene s slikami znanih Slovencev, postavlja v slovenski prostor.
Tipologija je lahko naš vodnik, a je potrebno upoštevati vse značilnosti navedenih osnov
likovne teorije, pa tudi barve papirja so nekaj povsem drugega kot realnost izbiranja oblačil.
Predvsem pa ni dobro, da si vnaprej postavljamo meje. Torej, čeprav naj bi bil izbor barv
oblačil prilagojen tipu posameznika, nanj vpliva še mnogo dejavnikov: kroj, material, moda,
okolje, letnica rojstva. Ni nujno, da nam pristaja ista barva v adolescenci, kasneje mladosti in
še kasneje v zrelosti. Zato je prilagajanje barv nikoli dokončana zgodba. Če posežemo v
naravo še s spremembo naravne koloristike, dobimo povsem nove razsežnosti. In mavrična
igra se nadaljuje.
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! POVZETEK PETEGA POGLAVJA
Barve in toploto zaznavamo skozi oči in kožo. Z barvami komuniciramo, razkrivamo
svojo kulturno naravnanost, poudarjamo svoje značajske lastnosti. Hladne barve nas
umirjajo, tople pa poživijo.
Iz primarnih barv, rumena, rdeča in modra, dobimo vse ostale barve. Lahko jih svetlimo
ali temnimo. Vsaki barvi ustreza določena siva. Problem črne obarvanosti nastane pri
različnih materialih, ki vsak na svoj način vsrkavajo črna barvila. Ni vsaka črna – črna.
Harmonijo ustvarjamo z uporabo barv, ki si v barvnem krogu sledijo, ali z barvami, ki se v
barvnem krogu nahajajo nasproti druga druge. Učinke ustvarjamo tudi s kontrasti; največji
je črno-belo. Kontrasti nam olajšajo življenje. Njihova intenzivnost se s pogostostjo
zmanjšuje, zato morajo biti čim bolj ekstremni, da v ključnih situacijah vzbudijo našo
pozornost.
Količina oziroma moč barv je izrazito pomebna za poudarjanje proporcev telesa. Že
Goethe je posameznim barvam dodelil njihovo harmonično razmerje velikosti površin glede
na moč posameznih barv: največ rumeni, najmanj vijolični.
Pomenov barv je toliko kot njenih nians in različnih zvez. Barve nakazujejo na status
osebe, na delovne in poklicne vloge. Tiste, ki jih izbiramo zase, nimajo omejitev.
Sprememba barve na naši podobi poruši barvno ravnovesje, ki ga je ustvarila narava.
Potrebne so nove kombinacije ali nova oblačila. Izbor barv je pomemben tudi pri ličenju.
Sveže, naravno ličenje poslovno okolje odobrava, močnejše je rezervirano za večerne
priložnosti.

?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA
Kako barve vplivajo na naše življenje?
Katere barve imate radi in katere bi izbrali za izdelke za dom? Prostor izberite sami.
Katere barve ne bi nikoli izbrali za avtomobil? Razložite zakaj.
Katere barve oblačil vas pogosto privlačijo?
Katero barvo oblačil bi izbrali za topel, sončen dan in kakšno za temačen, deževen?
Katere barve bi izbrali za poletni poslovni sestanek v kongresnem centru?
Katere barve bi izbrali, ko bi odšli na razgovor k razredničarki vašega otroka?
Ali ste kdaj naredili veliko napako pri izboru barve? In če, opišite primer.
Ali menite, da mora biti poročna obleka neveste nujno bela? Predlagajte, kakšno bi
imeli vi oziroma vaš partner ali prijateljica in prijatelj.
Katero barvo oblačil bi izbrali za zagovor diplome?
Kakšen odnos imate do vzorcev? Kateri vam je najljubši ter kateremu oblačilu bi ga
pripisali?
Kaj menite o ličenju poslovne ženske?
Ali ste se prepoznali v napakah ličenja? In če, v katerih?
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7 PROTOKOL OBLAČENJA – NAJVIŠJI NIVOJI
PRIMER ŠT. 12: Dress code na poroki – zgodovinska oblačila

Zelo kreativen par se odloči, da se poroči. Njuno življenje prepletajo številne zanimive
zgodbe in le redkokdo na svetu se lahko pohvali s tako pestrostjo izkušenj. Ker sta oba
svetovljana, dogodku primerno povabita goste s celega sveta. Vabilo je lepo oblikovano in
pospremljeno z jasno željo. Dress code so oblačila iz točno določenega zgodovinskega
obdobja. Povabila se vsi razveselijo, a vse hkrati zaskrbi, kje naj tovrstno opravo dobijo.
Vsak se trudi po svoje. Nekateri poprosijo šivilje, drugi si sposodijo v teatru.
Poroka se odvije v grajskem okolju in povabljence zaobjame veselje do potankosti
organiziranega dogodka. En zakonski par iztopa. Na poroko pride v zelo neestetskih
oblačilih, neustreznih tudi za klasično poroko. Nihče ju ne odslovi, ker nista upoštevala
predpisa oblačenja, a počutita se tako slabo, da sama odideta.

Kaj je protokol oblačenja?
Ali je protokol oblačenja izključno predpis za državne dogodke?
Ali so poroke protokolarni dogodki?
Kaj menite o predpisu oblačenja za posebne dogodke?
Kakšen predpis oblačenja bi določili, če bi organizirali prireditev in
kakšne vrste prireditev bi to bila?
Ali bi se na svoji prireditvi strogo držali predpisa? Bi odslovili povabljenca,
ki ga ne bi upošteval? Kako bi izrazili svoje nestrinjanje, če bi ga odslovili
in kako v primeru, če bi ga povabili, naj vseeno ostane?
Ali obstaja za organizatorja prireditve kakšna drugačna rešitev?
Prednosti

+

Slabosti

▬

Dress code je predpis, so pravila.

Uniformiranosti, predpisov in pravil nihče ne
mara.

Protokol oblačenja določita gostitelj in
organizator dogodka (v dogovoru z …
odvisno od dogodka) in je za povabljence
navodilo, je orientacija in pomoč.
Opredeljuje okvire oblačenja in kakšne so
meje vizualne podobe ter nezaželjeno
oblačenje za konkretno priložnost. Dress
code posledično vpliva tudi na vedenje
udeležencev konkretnega dogodka.

Če se protokola povabljenec ne drži, lahko
pride do neprijetnih situacij.
Organizator prireditve oziroma gostitelj ga
lahko odslovi. Če tega, zaradi statusa ali
položaja povabljenca, ne storita, ga lahko
izloči okolje ali pa se tudi osmeši.

S sprejemanjem protokola oblačenja Z nesprejemanjem povabljenec ne ceni truda
povabljenci izkazujejo spoštovanje do in ne gostitelja. To je ignoranca.
gostitelja.
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PRIMER ŠT. 13: Ko bela postane črna – dress code modnega dogodka

Revija Modna Jana je dobro desetletje izbirala »najlepše oblečene« v naši državi. Izbori so
bili javnosti predstavljeni na modnih dogodkih z atraktivnimi glasbenimi gosti in s kultnimi
modnimi revijami izdelkov slovenskih oblikovalcev, slovenske industrije ter svetovno
uveljavljenih blagovnih znamk. Z razvojem dogodkov so se spremenili tudi nazivi izborov v
»nagrade stila« za različna področja ustvarjanja. Eden najlepših modnih dogodkov se je odvil
v pokroviteljevem, delavnem prostoru Mercedes-Benza, ki je vedno čist kot kemični
laboratorij. Tudi zato je bila tema dogodka BELA z ustreznim protokolom oblačenja. Prvič v
zgodovini se je zgodilo, da so promocijsko prireditev v Sloveniji obiskali vodilni
predstavniki Mercedes-Benza iz Nemčije. Vsi so se dostojanstveno držali pravil oblačenja.
Ker belih oblačil poslovneži nikoli ne nosijo, so si garderobo v ta namen enostavno kupili.
Tudi vsi povabljenci iz naših logov so si dali opravka s svojo vizualno podobo. Znana igralka
je imela celo belo lasuljo. Vreme je bilo nadvse radodarno, aprila je bila temperatura
skorajda avgustovska in BELA je bil idealen dress code. Nuša Derenda v beli pilotski opravi
z baletnimi plesalci v belem je naredila izjemno zabavo. Kar štiri voditeljice v belih oblačilih
slovenskih oblikovalcev, Vesna Milek, Mojca Mavec, Anja Rupel, Katja Škoberne, so se
izkazale kot odlične moderatorke.
In nastopi trenutek, ki ga ne pozabiš. Glavno nagrado stila naj bi dobil režiser, ki je na
dogodek prišel v ČRNI. Vabilo je dobil, vedel je za nominacijo, a organizatorjev je z eno
potezo sesul. Organizator je sicer izpeljal dogodek do konca in spregledal njegovo črno.
Ostali gosti so ravnali po vzoru organizatorja, predstavniki Mercedesa so ga povprašali, zakaj
gospod ni bil opozorjen in celo izločen iz igre. Zdaj že lahko povemo – zato ker ni bilo
izhoda, ker je bila slika glavnega nagrajenca že v tisku. Kako se je počutil sam nagrajenec,
nismo nikoli izvedeli.
Na vabilu je pisalo: »Belo kot sneg. White wedding. Nuit blanche. Ganz in Weiß.«

1. Ali menite, da bi moral biti režiser v ČRNI odslovljen že na vhodu?
2. Ali menite, da bi moral organizator spremeniti scenarij in glavno
»nagrado stila« podeliti drugemu ali se celo podelitve vzdržati?
3. Ali so modne revije protokolarni dogodki, ki si lahko privošči oblačilni
predpis?
4. Kako se je po vašem mnenju počutil nagrajenec? Če predpisa ni
upošteval, zakaj je potem sodeloval na prireditvi? Kako bi ga vi ocenili?
5. Ali menite, da je pokrovitelj sprožil reklamacijo?
Prednosti

+

Slabosti

▬

Nagrajenec je obdržal svoj stil navkljub Nagrajenec je pokazal nespoštovanje do
predpisu BELA.
gostitelja.
Pokazal je svojo superiornost in distanco do Obstajala je velika verjetnost,
pravil.
pokrovitelj sprožil reklamacijo.

da

bi
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7.1 PROTOKOL IN RAVNI OBLAČENJA
Definicija Sandija Čolnika, ki jo je navedel v pogovoru s Ksenijo Benedetti, šefinjo protokola
Republike Slovenije, ob izidu njene knjige z naslovom »Protokol, simfonija forme«, dne 12.
10. 2008, se glasi: »Protokol je skupek pravil, tradicije in navad, ki naj veljajo, kadar se ljudje
srečujejo, pogovarjajo, ne samo ljudje, lahko tudi organizacije, zlasti pa države [...]«
(http://www.rtvslo.si/odprtikop/vecerni_gost/ksenija-benedetti/, 25. 3. 2011).
Protokolarna pravila (mednje sodi tudi bonton), ki so nastajala skozi stoletja, se ves čas
posodabljajo. Pravila vedenja »dunajske šole« pa ostajajo in so sinonim za uglajenost, za
tradicionalno vedenje. V Evropi vladajo večinoma podobna pravila, ki se razlikujejo glede na
oblike državne ureditve, kot je npr. monarhija. Čeprav veljajo izven Evrope, še posebej za
ženske, drugačna pravila, je za državniške obiske možen dogovor. Pri tem je potrebno
spoštovati pravila oblačenja države gostiteljice. V Evropi je protokol prilagojen štirim vrstam
obiskov: državniškemu, ko je obisk šefa države pospremljen z vojaškimi častmi; uradnemu,
delovnemu in zasebnemu
(povzeto po: http://www.rtvslo.si/odprtikop/vecerni_gost/ksenija-benedetti/, 25. 3. 2011).
DRESS CODE – zaželjena oz. predpisana oblačila
Predpis se navede na vabilih, ki jih povabljenci prejmejo na osebno ime pred družabnim
dogodkom. Bolj ko je dress code zahteven, toliko prej je potrebno razposlati povabila.
Gostitelji, ki prirejajo slovesne, družabne dogodke, določajo celoten protokol:
– namen in vsebino organizacije dogodka s stopnjo folmalnosti,
– čas in kraj,
– oblačila (ang. dress code) in
– kdo bodo povabljenci.
Protokol je potrebno spoštovati. Improvizacija ni zaželjena. Da se izognemo neprijetnim
situacijam, je predpis naveden na vabilih, ki jih povabljenci prejmejo na osebno ime pred
družabnim dogodkom. Bolj ko je dress code zahteven, toliko prej je potrebno razposlati
povabila. Na najvišjih nivojih sta najbolj uveljavljena dva načina protokolarnega oblačenja:
white tie in black tie.
Na področju družabnih, medijsko dobro pokritih modnih dogodkih, je prve protokolarne
korake v Sloveniji naredila revija Modna Jana (sedaj le Modna). »Najbolje oblečeni
Slovenci«, kasneje »nagrade za stil«, so bili pravi modni spektakli. Dress code je bil
prilagojen posamezni vsebini dogodka in celotne scenografije. Tematike so bile: white party
(slo. zabava v belem), black (slo. črna), smart (slo. predvsem domiselno, prefinjeno z osebno
noto), itd …
Pisani (2010) ločuje kar dvanajst ravni oblačenja: frak in dnevni frak, smoking in dnevni
smoking, koktajl oblačilo, temno obleko kot tradicionalno poslovno obleko, dnevno poslovno
obleko, sproščeno poslovno obleko, sproščeno elegantno obleko, sproščeno obleko, obleko za
prosti čas, športno obleko. Tovrstna razdelitev je za splošno uporabo že preveč natančna, zato
se bomo omejili na spoznavanje ravni: frak, smoking, koktajl oblačila.
V naslednjem poglavju si bomo ogledali poslovna oblačila za oba spola, od izrazito formalnih
do sproščenih oblačil.
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7.2 WHITE TIE
White tie je najvišja raven slovesnega oblačenja z jasnimi navodili, ki ga, na državni ravni,
določa in usklajuje protokolarna služba držav, inštitucij za posamezen slovesni dogodek.
Tabela 4: White tie – izrazi, predpisi na vabilu
DRESS CODE – White tie
White tie na vabilu
z različnimi izrazi

White tie – predpis za dogodke
Dnevni frak na vabilu

white tie, full everning dress, evening formal, very
formal, ultra formal, tail coat,
frak, popolna večerna toaleta
white tie in izrazi: military dress, traditional dress,
national costume, mess dress – slovesno vojaško
oblačilo, tradicionalno oblačilo in narodna noša
slavnostne večere, dobrodelne plese, sprejeme v
zaprtih prostorih, kraljeve obiske, obisk opere
cut, cutaway, morning coat

Dnevni frak – predpis za dogodke dnevne protokolarne slovesnosti, poroke
Vir: Prirejeno po Pisani (2010)

Slika 42, 43: Razlika med večernim in dnevnim frakom: white tie – večerni frak in morning
coat – dnevni frak, oba Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aljoša Rebolj
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Tabela 5: Moški white tie – splošne značilnosti
Moški White tie – splošne značilnosti
Moški white tie – angleški izraz, ki ga nadomeščajo še cravatta bianca (it.) in cravate
blanche (fr.) je sinonim za popolno večerno toaleto (ang. full everning dress) ali frak (ang.
tail coat). Predpis je najvišja raven slovesnega oblačenja in velja za slavnostne večere,
dobrodelne plese, sprejeme v zaprtih prostorih, kraljeve obiske. Nazoren prikaz je
tradicionalni dunajski ples, kjer vsako leto v elitno družbo sprejemajo novince v frakih in
novinke v belih oblačilih. V nekaterih državah se večerni white tie izjemoma uporablja kot
dnevno oblačilo pri izročanju poverilnih pisem šefu države.
Moški dnevni frak (ang. cut – cutaway) »[...] je dnevni frak ali morning coat. Suknjič se
pri tem oblačilu razlikuje od fraka. Prednji krajši del se, z zaobljeno linijo proti zadnjemu
delu, močno podaljša. Hlače so ožje, klasično krojene in narejene iz črtaste volnene tkanine.
Pod suknjičem se nosi enobarven ali vzorčast telovnik in široka nabrana kravata ali askot«
(http://www.sens.si/slo/ponudba/frak-smoking-cut/cut/, 11. 4. 2011).
Frak
kot suknjič

Je črn, spredaj kratek, oglat (dnevni je zaobljen). Zadaj ima močno
podaljšana in po sredini visoko preklana kraka v obliki lastovičjega repa,
spredaj sega do pasu. Reverji so koničasti, svetleči iz satena. Gumbi iz satena
se ne zapenjajo.

Telovnik

Je brez hrbtnega dela, bele barve, z zapenjanjem z gumbom za vratom in na
hrbtu. Spredaj je zapet enoredno ali dvoredno. Gumbi so iz enakega satena
kot telovnik. Ima zaobljene reverje. Pri dnevnem fraku telovnik nima
reverjev, zapenja se enoredno, z gumbi v barvi telovnika.

Srajca

Ima visok ovratnik z zavihki (pri dnevnem fraku je običajen ovratnik). Je iz
pike materiala z naborki, včasih je v višini prsi podložen, gumbi so skriti,
manšeta je obvezno dvojna in 2 cm gleda izpod suknjiča.

Metuljček

Je bel, iz pike bombaža, pri dnevnem fraku metuljček nadomešča plastron
oziroma krajša kravata.

Manšetni
gumbi

Beli okrasni gumbi so iz satena, snemljivi ali iz biserne matice. Ponovijo se
lahko na srednjem srajčnem gumbu in na gumbih telovnika.

Ročna ura

Ni dovoljena.

Hlače

So črne, iz enakega materiala kot frak, ob straneh s svilenima trakovoma
(egalizir), pri dnevnem fraku so lahko hlače druge barve.

Čevlji

So plesni, iz sijajnega usnja ali lakasti, s tankim, izključno usnjenim
podplatom, bolj zašiljeno konico, z vezalkami ali brez, brez vidnih šivov.

Nogavice

So zelo dolge oz. črne svilene dokolenke.

Klobuk

Črn cilinder je zamenjal klobuk. Pokrivala niso več obvezna.

Rokavice

Bele niso več obvezne.

Robček

Je svilen, v prsnem žepu.

Plašč

Črn, s svileno podlogo in z belim šalom se nosi glede na vremenske razmere.

Odlikovanja Meči, medalje so sestavni del white tie predpisa glede na politično, kraljevo
ali vojaško ozadje. Odličje mora biti na levi strani prsnega koša.
Vir: Lasten
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Tabela 6: Ženski white tie – splošne značilnosti
Ženski White tie – splošne značilnosti
Ženski white tie – Ob priložnosti prvega državniškega obiska Njenega veličanstva kraljice
Elizabete II., jeseni 2008 v Sloveniji, je protokol Republike Slovenije povabljence obvestil:
»Za slavnostno večerjo je predpisan »white tie« oziroma frak. Kadar je predpisan frak, je za
žensko primerna dolga večerna obleka, s primernim dekoltejem in dolgimi rokavicami,
večerni nakit, primerni čevlji in večerna torbica. Pri ženski obleki sta nezaželjeni, a ne
prepovedani črna in bela barva, prav tako med večerjo ženske ne smejo imeti klobuka«
(http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2
&c_id=185007, 20. 4. 2011).
Ženski dnevni frak – »Podnevi je za moške primerna temna obleka, za ženske pa kostim s
krilom (poleg sodijo nogavice, zaprti čevlji, dolžina krila je do kolen), klobuk in rokavice«
(http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2
&c_id=185007, 20. 4. 2011).
Pri ženskem white tie predpisu je možnosti dnevnih oblačil toliko, kot je prireditev (npr.
konjske dirke – ascot tie), zato vsaka posebej opredeljuje oblačila, dolžine kril, pokrivala,
rokavice.
Obleka
(ang. ball
gown)

Je dolga, do tal, z ustreznim dekoltejem, večinoma enodelna, redkeje krilo
in zgornji del, z odkritimi ali zakritimi rameni, odvisno od dogovora in
priložnosti. Bolero iz enakega materiala kot obleka pogosto zakriva
ramenski del. Za dnevni frak ima ženska lahko obleko ali kostim do
kolen. Odkrita ramena niso primerna.

Barve

Najbolj primerne obleke so v barvah: močnejši zeleni, turkizni, modri in
vijolični (odmik od čiste rdeče). Manj primerne so: oranžna, rjava, siva,
črna in čista bela, ki deluje poročno. Barva obleke gostiteljice ali
pomembne gostje je rezervirana le zanju.

Materiali

So prestižni: brokat, svila, vezenina, organza. Detajli so tudi iz krzna.

Spodnje perilo
in nogavice

Postavo oblikujejo: korzet, miderske hlače, bodi; prosojne nogavice so
obvezne.

Čevlji

So nujno novi, zaprti spredaj in zadaj, koničasti salonarji z visoko peto (za
dnevni frak je lahko nižja), usnjeni ali iz blaga, okrašeni s kamenčki.

Rokavice

So dolge, segajo preko komolcev (podnevi pri kostimu krajše), bele ali v
barvi obleke. Snamejo se le med obedom.

Zaščita ramen

Prihod na prizorišče zaščiti dragocena štola, bolero iz krzna ali palerina,
podnevi tudi plašč.

Torbica

Je v obliki pisma, nosi se v roki.

Ličenje

Je diskretno, prilagojeno oblačilu.

Pričeska

Je elegantna, dolgi lasje so visoko počesani, dovoljena je tudi okrasitev z
usklajenim nakitom.

Nakit

Je dragocen ali zelo dobra kopija, sklada se z obleko, ročna ura ni
dovoljena.
Vir: Lasten
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Slika 44, 45: Rožnata obleka kot dnevni frak, oblikovanje Urša Drofenik,
ženski bolero iz krzna primeren za večerni frak, Krznarstvo Eber, Milena Eber Štimac
Vir: Urša Drofenik, foto: Maja Slavec in Krznarstvo Eber, foto: Stane Jerko
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7.3 BLACK TIE – SMOKING – TUXEDO
Ime je dobil po razkošnem klubu Tuxedo, iz 19. stoletja v New Yerseyju, kjer so se možje
zbirali, modrovali in kadili cigare.
Tabela 7: Black tie – izrazi, predpisi na vabilu
DRESS CODE – Black tie
Black tie na vabilu
z različnimi izrazi

black tie preferred, black tie invited, tuxedo, evening
semi formal, dinner jacket, dinner suit,
črna kravata zaželjena
black tie in izrazi: military dress, traditional dress,
national costume, mess undress – slovesno vojaško
oblačilo, tradicionalno oblačilo in narodna noša

Black tie – za dogodke po 18. uri slavnostne večerne priložnosti, plese, klube
Dnevni black tie na vabilu

the stroller, stresemann, black lounge, director

Dnevni black tie – za dogodke
do 18. ure

dnevne protokolarne priložnosti

Black tie (optional) na vabilu

Po želji smoking lahko zamenjamo s temno obleko s
diskretno kravato.
Vir: Prirejeno po Pisani (2010)

Slika 46: Moški black tie in black tie optional, oboje Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto Aljoša Rebolj
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Tabela 8: Moški black tie – splošne značilnosti
Moški Black tie – splošne značilnosti
Moški black tie – Dobrega direktnega prevoda ni, zato se najpogosteje uporabljajo izrazi:
black tie (ang.), cravatta nera (it.), cravate noir (fr.), kar je priporočilo za moško večerno
obleko, bolj znano kot smoking (ang.) oz. v ZDA tuxedo.
Na vabilu, z navedbo prihoda po 18. uri, ob mraku, je napisano v angleškem jeziku: black
tie preferred (slo. črna kravata zaželjena), black tie invited, black tie optional (slo. po želji),
kjer smoking lahko zamenjamo s temno obleko s diskretno kravato.
Moški dnevni smoking – Večinoma se uporablja v ZDA, ena od različic je temno siv
suknjič, črtaste hlače, svetlejši telovnik, enobarvna ali črtasta kravata, bela srajca.
Obleka

Barva obleke je enobarvna, največkrat globoko črna. Bela in
slonokoščena bela je različica večernega suknjiča, ki ga nosijo v
nekaterih deželah s toplejšim podnebjem, z angleškim imenom »dinner
jacket«. Nosi se v kombinaciji s temnimi hlačami ob bolj sproščenih
priložnostih (sprejemih, križarjenjih, vrtnih zabavah). Tuxedo, ameriška
različica smokinga, je živahnejših barv in tudi temno vijolična, temno
modra. Dnevni smoking je lahko v svetlejši sivi.

Suknjič

Je na prsih globoko, nizko izrezan, z enorednim zapenjanjem (redkeje
dvoredno), s svilenim ovratnikom s koničastimi reverji ali šal
ovratnikom. V enak material so oblečeni gumbi.

Telovnik

Je v barvi smokinga ali kontrasten pri ameriški različici, nosi se le k
enorednim suknjičem.

Srajca

Je bela iz najboljšega bombaža ali svilena, gladka, z naborki ali
položenimi gubami. Pastelne in živahne barve so domena ameriške
različice. Rokav srajce, z dvojnimi manšetami, je daljši od rokava
suknjiča za največ 1,5 do 2 cm.

Manšetni gumbi

So elegantni, tudi iz dragocenih kovin in oniksa.

Pas

Je širok, svilen kot reverji suknjiča in metuljček, nosi se le z enorednim
suknjičem.

Metuljček

Je v barvi in materialu reverja smokinga. Dnevni smoking ima kravato v
barvi suknjiča ali harmonične barve.

Ročna ura

Se ne priporoča.

Hlače

Imajo na zunanji strani svilen trak (egalizir), so brez zavihkov.

Čevlji

So iz gladkega, sijanega usnja ali lakasti, s tankim, izključno usnjenim
podplatom, bolj zašiljeno konico, z vezalkami ali brez vidnih šivov.

Nogavice

So zelo dolge oz. črne svilene dokolenke ali v barvi dnevnega smokinga.

Rokavice

So usnjene.

Plašč

Je v barvi smokinga, do kolen, z belim šalom, nosi se glede na
vremenske razmere.

Odlikovanja

Se nosijo redkeje, so na levi strani suknjiča.
Vir: Lasten
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Tabela 9: Ženski black tie – splošne značilnosti
Ženski Black tie – splošne značilnosti
Ženski dnevni black tie se prilagaja posameznim dogodkom kot dnevni frak, večerne
značilnosti so v razpredelnici.
Obleka

Je dolga, do tal, pri manj zahtevnih dogodkih do sredine meč, z
dekoltejem, večinoma enodelna, z odkritimi ali zakritimi rameni,
odvisno od dogovora, postave, starosti in priložnosti. Dnevni smoking je
ženski kostim.

Barve

Črna in tudi druge barve, manj primerne barve so: oranžna, rjava, siva.
Dnevni ženski kostim je svetlejših barv, za pogrebne slovesnosti pa črn.

Materiali

So prestižne tkanine: brokat, svila, svilen žamet, vezenina, organza, itd..

Spodnje perilo

Za oblikovanje postave je dobrodošlo: korzet, miderske hlače, bodi.

Čevlji

So elegantni, koničasti salonarji z visoko peto.

Rokavice

So dolge, črne ali v barvi obleke. Niso obvezne.

Zaščita ramen

Prihod na prizorišče zaščiti dragocena štola, bolero iz krzna ali palerina.

Torbica

Je večerna, v obliki pisma, nosi se v roki.

Ličenje

Je večerno, prilagojeno oblačilu.

Pričeska

Je elegantna, dolgi lasje so visoko počesani, tudi okrašeni z usklajenim
nakitom.

Nakit

Je dragocen ali zelo dobra kopija, sklada se z obleko.

Ženski smoking

Ženska lahko nosi smoking s hlačami, ki so zelo dolge, zakrivajo čevlje.
Vir: Lasten

Slika 47: Ženski black tie, oblikovanje Urša Drofenik
Vir: Urša Drofenik, foto: Črt Slavec
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7.4 KOKTAJL OBLEKA
Tabela 10: Koktajl obleka – izrazi, predpisi na vabilu in splošne značilnosti
DRESS CODE – Koktajl obleka
Koktajl obleka na vabilu

coctail dress, evening informal

Koktajl obleka – za dogodke po 17. uri

slavnostne večerne priložnosti: večerje,
modne revije, kulturne prireditve, kot so:
otvoritve razstav, gledališče, opera

Moška koktajl obleka – splošne značilnosti
Črna ali temno modra moška obleka, s telovnikom ali brez, bela srajca, slovesna enobarvna
kravata ali z miniaturnim vzorcem, eleganten pas, usnjeni čevlji in črne dokolenke (slika
black tie optional).
Ženska koktajl obleka – splošne značilnosti
Najpogosteje je to mala črna obleka, tudi drugih barv in krojev, do kolen, z večerno torbico,
s čevlji z visoko peto, žlahtnim nakitom, rokavice niso nujne, razen, če to ne dopolni
obleke.
Vir: Prirejeno po Pisani (2010)
Koktajl črna obleka s plaščem je primerna za obisk modne prireditve, razstave, otvoritve
povezane z umetnostjo, večerjo.

Slika 48: Mala črna obleka Max Mara s plaščem Mango
Vir: Lasten, foto: Darinka Kazić
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!

POVZETEK ŠESTEGA POGLAVJA

Protokol, predpis oblačenja se navede na vabilih, ki jih povabljenci prejmejo na osebno
ime. Protokol je potrebno spoštovati.
Za formalne dogodke na najvišjem nivoju sta uveljavljena dva načina protokolarnega
oblačenja: white tie in black tie, sledi koktajl predpis z možno zamenjavo s temno obleko.
White tie je najvišja raven slovesnega oblačenja in velja za slavnostne večere, dobrodelne
plese, sprejeme v zaprtih prostorih, kraljeve obiske. Moški nosi suknjič, frak z metuljčkom.
Večerni je frak črno-bel, dnevni frak je svetlejši, v sivih tonih, namenjen dnevnim slavjem,
tudi porokam. Ženski white tie predstavlja dolgo večerno obleko, s primernim dekoltejem,
pokritimi rameni in dolgimi rokavicami. Ne sme biti v barvi obleke gostiteljice, črni in beli.
Ženski dnevni frak je kostim s krilom, za konjske dirke so tudi obleke do kolen. Odkrita
ramena niso primerna.
Black tie velja za dogodek po po 18. uri, moški nosi črno obleko z belo srajco, metuljčkom
in svilenim pasom. Smoking se zamenja s temno obleko s kravato, če predpis dovoljuje.
Najpogosteje je ženski black tie enodelna obleka do tal. Lahko nosi tudi smoking s hlačami.
Ženski dnevni black tie se prilagaja posameznim dogodkom.
Koktajl je predpis za dogodke po 17. uri. Moška koktajl obleka je najpogosteje črna s
slovesno kravato, ženska pa mala črna obleka.

?

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razložite pomen protokola oblačenja.
Zakaj je protokol oblačenja sploh potreben?
Katere so najvišje ravni oblačenja in kako so zapisane na vabilih?
Razložite lastnosti, po katerih prepoznate posamezne ravni.
Ali ste se že udeležili dogodka, ki je imel predpisan nivo oblačenja?
Če bi bili povabljeni – ali bi upoštevali predpis ali bi se raje dogodku izognili?
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8 POSLOVNA OBLAČILA
POVZETEK ANALIZE ANKETE – MODA-STRAST IN POSEL, 2008
Segmentacija anketirancev, splošni podatki
–
–
–
–

izobraženi, višja šola in več
poslovneži z različnih področij, na izpostavljenih položajih, v stiku z ljudmi
moški in ženske
starostna skupina 30–45 let

Najljubša barva
Prevladuje naravnanost na naravo, pomirjujoči barvi: modra in zelena sta zelo priljubljeni,
sledi črna, siva, v manjši meri rdeča in rumena.
Trošenja denarja
Skoraj polovica troši za izobraževanje, šport in rekreacijo, sledijo: potovanja, večerje in
druženje s prijatelji, oprema interierja, oblačila, obutev, obiski kulturnih prireditev, nega in
frizura, nepremičnine, vlaganje v sklade in delnice ter zadnji odgovor – v bistvu ne trošim
rad, večino gre za potrebe družine. Avtomobilov ni nihče omenjal.
Primer stroškov za splošno celostno poslovno podobo, ki smo jih predvideli, temelji na
mesečni neto plači 1.500 evrov in sprejemljivi kvaliteti izdelkov:
Prehodni plašč – trenč (ang. trench coat).....400 €
Moška obleka – ženski kostim…………….300 €
Bluza – srajca ……………………………... 70 €
Pas – kravata ali ruta …………………….... 30 €
Nogavice in perilo ...………………………. 80 €
Čevlji ……………………………………...150 €
Torba – torbica …………………………....250 €
Nakita in ure ne štejemo …………………......0
Kozmetika, frizura na mesec....…………....150 €
Skupaj za komplet: ...................................1.430 € = 99,67 % mesečne plače
Predpostavljamo še, da potrebujemo najmanj 4 komplete (manj plaščev, a zato več bluz in
srajc ter perila), kar je letno okvirno 5.120 € in 1.800 € za kozmetiko ali frizuro.
Letni strošek je 38,44 % celoletnega denarnega priliva, anketiranci so mu namenili 33,3 %.
Slog oblačenja
Izbran je slog, ki ga najtežje opredelimo, lahko mu rečemo »varen stil«, športen z elegantno
noto.
Večina se prilagodi priložnosti, kar kaže na spoštovanje pravil.
Manjšina se nagiba k eleganci.
Ekstravaganten ne želi biti nihče.

74

Poslovna podoba

Ključ za nakupovanje oblačil
Več kot polovica kupuje nenačrtovano, a jih večkrat situacija prisili v nakupe.
Dobri četrtini nakupovanje predstavlja napor.
Manjšina se seznanja z modnimi novostmi.
Izjema je moški, ki kupuje po trenutnem navdihu, ko opazi novost na osebi v delovnem in
družabnem okolju, se zgleduje po znanih osebnostih iz medijev in kupuje zbirateljsko, ne
glede na uporabnost. Tovrstnega izpolnjevanja pri anketirankah ni bilo.
Uporabnost
Več kot polovica prisega na uporabnost in na dopolnitev garderobe.
Manjšina kupuje celotne komplete, kar je »varen način« za rešitev jutranjih dilem oblačenja.
Nihče ni zasvojen z nakupovanjem.
Večni kosi iz damske in moške garderobe (ang. must have)
Nosilen izdelek za več kot polovico anketirancev je bela srajca, bluza oz.majica.
Takoj zatem sledi jeans, kar najverjetneje pomeni, da ga slaba polovica nosi tudi za
poslovni namen.
Tretjina je za kostim in petina za večerno obleko.
Sledi ji jakna in športni copati.
Manjšina se odloča za oblačila in modne dodatke v črni barvi: mala črna obleka, črna moška
srajca, ženske hlače in krilo, škornji, čevlji z nižjo peto, lahka vetrovka, ekskluzivni čevlji z
visoko peto, sončna očala, ženska torbica.
Kaj oblačilo pove o človeku?
Skoraj tri četrtine anketirancev se strinja, da oblačilo odraža odnos do samega sebe in
okolice, tretjina opazi uporabnost, četrtina iznajdljivost.
Ekstravagantnosti in iztopanju niso najbolj naklonjeni.
Spoštovanje in ugled sta jim izjemno pomembna.
Blagovne znamke oblačil so jim nepomembne.

1. Opredelite se po spolu, starosti, izobrazbi, položaju in statusu?
2. Katera je vaša najljubša barva oblačil?
3. Sestavite svojo lestvico pomembnosti oblačil in izračunajte letni strošek.
4.
5.
6.
7.

Primerjajte ga z vsoto, ki jo lahko porabite.
Kakšen slog oblačenja vam je všeč? Ali odstopa od vašega dosedanjega?
Po kakšnem ključu kupujete oblačila glede na možnosti iz primera?
Kateri so po vašem mnenju večni kosi ženske in moške garderobe?
Kaj vam oblačilo pove o človeku?
Vir: Lasten, povzetek ankete: Darinka Kazić, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj,
magistrski študij, Marketing, 2008
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Z modnimi oblačili ne komunicirajo le posamezniki. So sredstvo sporazumevanja družbenih
skupin, izkazovanje pripadnosti, utrjevanje statusa. V podjetjih, ki se ukvarjajo s financami,
pravom, ekonomijo in revizijo, so pravila oblačenja strožja. Uniformiranosti v takem okolju
sicer ni, prevladuje pa konservativna eleganca, klasični kroji, nevpadljive barve in vzorci.
Nemalokrat se zgodi, da osebo, ki deluje v takem okolju, določajo lastnosti, ki sodijo v
kategorijo »urejenosti in čistoče«. Ta videz je nemogoče pridobiti preko noči z enkratno
preobrazbo, saj je plod načina življenja in samodiscipline. Za oba spola iz poslovnega sveta
veljajo osnovna pravila urejenosti:
– očiščena in vzdrževana obutev naj deluje novo,
– umiti in urejeni lasje ter nohti, očiščeni zobje in svež zadah,
– nobenega hranjenja (razen na poslovnih kosilih), žvečilni gumi se ne uporablja,
– osebna higiena in uporaba nevsiljive parfumske kozmetike,
– nobenega vidnega »body piercinga« in tetovaže, razen uhanov za ženske,
– poznavanje kulture oblačenja in poslovnega bontona.

NEBESEDNO KOMUNICIRANJE PRI PREDSTAVLJANJU
V poslovni bonton sodi predstavljanje, ki običajno sledi prvemu vtisu. Na zaposlitvenem
razgovoru kadrovik, ki sedi, vstane, in se približa kandidatu. Sledi pozdrav, pogled v oči in
predstavljanje z razločno izgovorjenim osebnim imenom, medtem ko kandidat ponudi roko,
pravokotno s tlemi, z rahlo pokrčenimi rokami, ki določajo razdaljo do kadrovika. Stisk rok je
čvrst, a ne lomi kosti in ni ohlapen. Prepovedano je rokovanje z dlanjo navzdol, deluje
pokroviteljsko in izraža moč nad sogovornikom. Sledi povabilo kadrovika, da nadaljujeta
sede, ter izmenjava vizitk. Ime si utrdimo v spominu, da ga preberemo naglas skupaj z
nazivom ter pozicijo. Na zaposlitvenem razgovoru to stori kadrovik, kajti on je tisti, ki
ocenjuje. Dostojanstven sedeč položaj za žensko je zravnan, z nogami rahlo postrani, moški
pa zravnan in ne zelo razkoračen.
Razločen, prijazen pozdrav in predstavljanje sebe ter kratek uvod v tematiko odločilno vzbudi
zanimanje na kongresu, če smo v vlogi predavatelja, promotorja ali inovatorja, ki predstavlja
nov izdelek ali storitev. Če javno nastopamo pred veliko dvorano, je dobro, da so naša
oblačila vidna, z močnimi kontrasti; pred manjšo skupino so lahko manj izrazita, vendar
ubrana s temo. Npr., če predstavljamo negovalno žensko kozmetiko, je to lahko kostim v
nežnih tonih pudra in breskve s svileno ruto v fantazijskem vzorcu, enakih barvnih svetlosti,
salonarji in nogavice kožne barve.
In še fotografija kot govorica za širšo javnost. Velik problem so »gasilska slikanja«. Na
posnetkih političark vidimo, da stojijo zravnano kot vojaki in še tako lepe noge delujejo
nogometno, kot posledica dnevnih, nižjih pet. Bolj elegantne so višje pete, pozicija nog tesno
skupaj z rahlim zamikom naprej.

Če ugotovimo, da smo pri oblačenju doslej »grešili«, se za spremembo oblačilnega sloga ne
odločamo po vzoru oseb iz našega okolja ali celo iz medijev, kajti enako oblačilo deluje
povsem drugače:
– na različnih osebah različnih proporcev ali na različnih osebah enake velikosti,
– na isti osebi v različnih barvah ali na isti osebi v različnih situacijah, kot smo se
prepričali v primeru kandidatke za receptorko v rdeči obleki, ki je dobila službo v
avtosalonu.
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Slika 49: Enako oblačilo na različnih osebah, Jure Merhar in Žiga Benedik
Vir: Foto: Žiga Ivanc

Slika 50, 51: Plašč Mango na različnih osebah enake velikosti z različnimi dodatki
Vir: Lasten, foto: Darinka Kazić in Stane Jerko

77

Poslovna podoba

Slika 52, 53: Enako oblačilo na isti osebi v različnih barvah
Vir: Lasten, foto: Petja Cvar
V poslovnem svetu so spremembe stalnica, tudi na področju zaposlovanja. Trend podjetij je
sodelovanje z zunanjimi partnerji (ang. outsourcing), kar vpliva na večjo odprtost tudi pri
oblačenju. Novi poklici in načini delovanja: službene poti, vožnje z avtomobilom, letalom,
sestanki, predavanja, ... narekujejo izbiro specifičnih oblačil in dodatkov. Hkrati postaja moda
vse bolj sproščena in poslovno oblačenje se novostim ne more izogniti.
8.1 RAVNI POSLOVNEGA OBLAČENJA
Pisani (2010) znotraj poslovnih oblačil razlikuje še sledeče ravni: temno ali tradicionalno
obleko, dnevno poslovno, sproščeno poslovno in sproščeno elegantno obleko.
Uveljavljajo se tudi druge oznake za poslovno oblačenje, ki močneje koketirajo z modo in
kreativnostjo posameznika:
Dramatičen slog zaznamuje moške, ki uživajo v kontrastnih barvah ali v črnini, nosijo
klobuke, zanimivo krojena, tudi poslikana oblačila, veliko modnih dodatkov. Največkrat so to
predstavniki modnega sveta (stilisti) in marketinških agencij.
Sodobna klasika (ang. eurochic) se dopoljnjuje s trendovskimi dodatki: čevlji, kravato,
srajco, pasom.
Trend neformalnega oblačenja so hibridi med strogimi poslovnimi oblekami in udobnimi
športnimi oblačili. Neformalno oblačenje se ne zamenjuje z neurejeno podobo.
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Tabela 11: Temna – tradocionalna poslovna obleka
Temna – tradocionalna poslovna obleka
traditional bussines attire, business formal, day informal, lounge suit
Dogodki za najbolj formalne, slovesne dnevne priložnosti: delovna kosila s pomembnimi
gosti, podpisi pomembnih pogodb, proslave, vročitev priznanj za posebne
dosežke, premiere kulturnih dogodkov, za poroke (le za moške), za kongrese
Moški

izrazito temna obleka dvo- ali tridelna obleka, bela srajca, hlače brez zavihkov,
diskretna kravata in eleganten pas, usnjeni čevlji z vezalkami, temne nogavice

Ženske

enobarven kostim s krilom do sredine kolen ali s hlačami na rob s klasično višino
pasu, hlačnice zakrivajo salonarje s srednjo peto, nogavice so obvezne, kvaliteten
nakit, srajca v prednosti pred majico, dekolte ustrezno zakrit
Dnevna poslovna obleka – business standard

Dogodki za formalne dnevne obveznosti za vodilni kader s področij: finance, pravo,
ekonomija, revizija, politika, izobraževanje in usposabljanje za vodilna mesta,
predstavitev na tiskovni konferenci, prezentacija novih programov poslovnim
partnerjem, organizacija in vodenje seminarjev
Moški

enobarvne temne in svetle sive, bež ter rjave obleke, tudi kombinacije suknjiča in
hlač iz različnih materialov, rjavi ali črni usnjeni čevlji z vezalkami ali z
zaponko, pas v barvi čevljev, modne srajce in kravate, nogavice v barvi hlač

Ženske

širša izbira barvitih kostimov, z manj formalnimi krili, dolžine okrog kolen in
hlačami do tal, tudi suknjič z obleko, odvisno od vrste in zahtevnosti dogodka,
rokavi suknjiča pokrivajo gole roke (poleti krajši, tričetrtinski), nogavice
obvezne, srajca ali majica s primerno odprtim dekoltejem, zaprti salonarji

Sproščena poslovna obleka – business casual, executive casual, corporate casual
Dogodki dnevno delo v internem poslovnem okolju, udeležba na seminarju
Moški

kombinacije suknjiča iz vzorčastih karo tkanin in najbolje enobarvnih hlač,
usnjeni čevlji z vezalkami ali zaponko, s podplatom iz gume, zanimiv pas, srajca
z gumbki, brez kravate, nogavice v barvi hlač, kašmirski brezrokavnik ali pulover

Ženske

Kombinacije suknjiča modnih, manj formalnih krojev, z domiselnimi krili do
kolen, ki ne nakazujejo na seksualnost z razporki, volanasta, romantična niso
zaželjena, hlače so najboljše do tal, brez našitih žepov in velikih vzorcev, ne
oprijemajo zadnjice in stegen, zaprti salonarji in nogavice, usnjene modne torbe.
Sproščena elegantna obleka – smart casual, casual chic, resort casual

Dogodki neformalno delovno okolje, nevodilna delovna mesta, npr. informatiki, kino,
druženje s poslovnimi partnerji in udeležba na seminarju
Moški

udobne kombinacije suknjiča iz usnja, žameta, lanu, bombaža in bombažnih
dolgih hlač (vojaške niso zaželjene), nezmečkan jeans, srajca z gumbki z dolgimi
rokavi, pleten pulover, zanimiv pas in modni čevlji, hibridi med športno in
poslovno modo, mokasini

Ženske

Tanke, fine pletenine: jopice, puloverji, puliji, rokavi so še vedno daljši, krila so
vzorčasta, do kolen, hlače tudi tričertinske, vetrovke, jakne tipa trenč, modni
čevlji, kombinacija materialov in različnih pet, zanimiv nakit, pasovi in torbe.
Vir: Prirejeno po: Pisani, 2010, 52–79
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8.2 MOŠKA POSLOVNA OBLAČILA
Tabela 12: Moška poslovna oblačila – osnova in odstopanja
Moška poslovna oblačila – osnova in odstopanja
Obleka
Nujnost v garderobi je črna, temno modra, siva in svetleša siva ali bež obleka v kvalitetnih
materialih, predvsem merino volna, kašmirska volna in hladna volna za poletje. Z dodanim
elastanom je primerna za potovanja, ker bolje drži obliko.
Lan je lep v obmorskih krajih in v prostem času, a neprimeren za potovanja. Se izjemno
mečka, suknjič na hrbtu pri sedenju postane harmonika. Pred nošenjem se vedno zlika.
Vzdolžne črte podaljšajo, ožje so primernejše za manjše postave.
Za manjše postave izdelujejo polovične številke, za visoke pa podaljšane, dvojne.
Suknjič
Pomembna je velikost. Ob pomerjanju se zapne, ne sme zategovati, reverji so položeni. Širši
pristajajo močnejši postavi, ožji bolj drobni in manjši. Krajši reverji so za visoke, ker
podaljšajo trup, daljši so elegantnejši in primernejši za manjše moške.
Razporki zadaj se ne smejo razpreti. Rame morajo biti v pravi višini, gub na rokavnoramenskem šivu in tilniku ne sme biti. Dolžina sega malo čez zadnjico, tako noge izgledajo
daljše. Rokavi pokrivajo kost v zapestju. Če dlan zapremo, se s prsti dotaknemo rokava.
Gumbi se pri posedanju in vstajanju pri enorednem zapenjanju nenehno od- in zapenjajo. Če
je gumb eden, je zapet, pri posedanju odpet; če sta dva, je spodnji vedno odpet; pri treh se
zapne le srednji ali zgornja dva tako, da ne dvigneta ram. Če so štirje, se zapneta srednja
dva. Pri dvorednem zapenjanju so vsi gumbi zapeti, še posebej notranji, ki ohranja formo.
Za močnejše dvoreden suknjič ni primeren.
V žepe se ne tlači, da niso povešeni. Prsni žep je namenjen okrasnemu robčku.
Suknjič se pri delu v pisarni in pri vožnji z avtomobilom sleče in obesi na obešalnik. Obleče
se ga na vseh sestankih.
Nujnost v garderobi je še samostojen zimski suknjič z vzorcem, odvisen od mode in
dimenzij lastnika. Tweed je primeren za vse postave, večji karo za vitkejše in višje.
Hlače
So dovolj dolge, segajo do tal, merjeno zadaj, ko so čevlji obuti. Zalikane na rob in brez
zavihkov noge podaljšajo. Gube v pasu so odvisne od mode. Z gubami so širše, udobnejše.
Velikost hlač je prava, če se žepi ne razprejo.
Najlepše so enobarvne, črne, temno modre ali sive, sploh če so noge močnejše v razmerju s
trupom. Suknjič je za navaden delovni dan lahko svetlejši, tako preusmerimo pozornost od
močnih nog. Karo hlače so le za drzne kreativce, za zelo vitek spodnji del telesa.
Kratkih, bermuda, tričetrtinskih hlač v poslovnem okolju ni. Rezervirana so za prosti čas,
izjema so športna službena druženja.
Telovnik
Ni nujen sestavni del obleke. Primeren je za delo v pisarni, na sestanku se nosi s suknjičem.
Največkrat se zapenja enoredno.
Srajca
Obseg vratu naj bo tolikšen, da za ovratnik potisnemo kazalec. Preširok ovratnik tanek vrat
še bolj poudari in deluje revno, preozek pa deluje, kot da se je lastnik zelo zredil. Manjši
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ustreza drobnim in obratno. Široko razprt ovratnik je primeren za ožjo obliko obraza,
okrogel obraz naj ima ozko razprtega. Visoko stoječi ovratniki so primernejši za daljši vrat,
nizki za kratkega. Lepo obliko ohranjajo plastični vstavki v ovratniku. Gumbki na ovratniku
so primerni za bussines casual oblačenje in se, razen izjemoma, ne nosijo s kravato. Ruski
ovratnik se nosi s suknjičem tudi z ruskim ovratnikom.
Poslovna srajca ima vedno dolge rokave. Ko je roka skrčena, rokav srajce pogleda izpod
rokava suknjiča do 1,5 cm. Dvojna manšeta se kaže do 2 cm, tako da se vidi manšetni
gumb. Zapne se tudi gumb na razporku rokava.
Srajca s kratkimi rokavi, vedno do komolcev, se nosi brez kravate za sproščeno druženje.
Gumbi so na prsih zapeti in zakrivajo morebitne dlake.
Za močnejše je kroj raven, klasičen, za športne pa poloprijet ali oprijet z všitki na hrbtu.
Nujnost v garderobi poslovneža je veliko belih ali srajc slonokoščene barve, sledijo sinje
modre, sivi odtenki in črna. Osebam z več okusa je dovoljeno eksperimentiranje s
pastelnimi, tudi živahnejšimi barvami, kariraste za tradicionalno poslovno podobo niso
primerne.
Svilene so problematične za vzdrževanje, najboljše so bombažne, obdelane za lažje likanje.
Manšetni gumbi
So elegantni, izdelani iz dragocenih kovin, za dvojne manšete.
Pas
Je eleganten, usnjen pas z diskretno zaponko brez logotipov, črne in rjave barve. Za manj
formalne priložnosti je pas modni dodatek še v drugih barvah, v potiskih in kožah plazilcev.
Kravata
Strogo poslovno oblačenje zahteva diskretno, svileno kravato, ki je enobarvna ali vzorčasta:
črte, pike in manjši vzorci. S fantazijskimi in drugimi sporočilnimi vzorci so prepovedane.
Poslovnežu pomeni dodano vrednost, zato jo je potrebno pravilno zavezati. Širši vozel sodi
k telesno močnejši osebi. Z zavezano kravato se vztraja do konca dogodka. Razrahljana ni
sprejemljiva, nakazuje na sproščenost in neresnost. Širši krak kravate sega točno do pasu,
ožji krak je krajši in se zatakne za zanko na širšem kraku.
Večje število kravat je nujnost, najpogosteje dve srajci na eno kravato.
Ročna ura
Je elegantna, nikakor plastična, tanjša, da ne uničuje srajce.
Čevlji
Nujni so iz gladkega, sijajnega usnja, s tankim, izključno usnjenim podplatom, tudi s tanko
gumo, bolj zašiljeno konico, z vezalkami, z malo vidnimi šivi. Za zimo imajo debelejši,
usnjen podplat.
Športni copati in semiš čevlji ne sodijo v tradicionalno poslovno modo. Hibridi med
športnimi in klasičnimi čevlji so sprejemljivi za kreativce. Gladki, usnjeni gležnarji so za
dnevno oblačenje dovoljeni. Peta mora biti vedno brezhibna.
Na zalogi naj bo vedno več parov črnih, rjavih (potrebujejo zračenje), manj bordo in sivih.
Nogavice
So zelo dolge v barvi hlač, brez vzorčkov, nog se pri sedenju v nobenem primeru ne vidi.
Za vsak slučaj so v garderobni omari tudi nove, zapakirane. Bele nogavice so prepovedane.
Rokavice
So usnjene, črne in rjave, tanke in podložene.
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Moška poslovna oblačila – osnova in odstopanja
Plašč
Tradicionalno poslovno oblačenje zahteva temen, volnen plašč do kolen, pozimi iz kamelje
dlake ali volne. Za dnevno, prehodno obdobje se nosi trenč plašč v bež ali črni, ki sega do
sredine stegen, tudi preko kolen. Podloga se lahko sname, tako je plašč primeren za daljše
vremensko obdobje. Športne parke se preko suknjiča ne nosi nikoli.
Torba
Manjše torbice lahko izgledajo smešno, če se jih nesamozavestno nosi. Pri prenašanju pisem
in tankih prenosnikov se uporablja usnjene tanke, v klasičnih barvah. Kombinacija s tehno
materiali je primerna za bussines casual oblačenje in za kreativce v širšem barvnem izboru.
Nikakor pa za poslovneža ni primeren nahrbtnik.
Vir: Lasten
Moška garderoba in njena uporabnost
Moška srajca je v poslovnem svetu del urbane uniforme. V garderobi je okvirno 20 srajc, ni
nujno, da so vse bele, vse je odvisno od položaja poslovneža. Ko gre na daljšo službeno pot,
se v kovčku nahaja dvojno število srajc glede na število dni odsotnosti za poslovni namen in
dve potovalni z gumki na ovratniku. Če nastopa kot predavatelj pred večjo skupino, na
kongresu ali promovira nov izdelek podjetja direktorjem in predsednikom uprav pri novih
poslovnih partnerjih, je najbolj varna izbira bela ali slonokoščena.
Tabela 13: Moška srajca – nujnost v garderobi (ang. must have)
Dolg rokav
Moški svečani srajci, normalen kroj

Poloprijet kroj

Kratek rokav – vedno do komolcev
Poloprijet kroj

Oprijet kroj

Vir: Tehnične skice − Labod
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Temna moška obleka in kravata je v kombinaciji z belo srajco primerna za najbolj slovesne
dnevne priložnosti: delovna kosila s pomembnimi gosti, podpisi pomembnih pogodb,
proslave, izročitev priznanj za posebne dosežke, diplome, predsednike komisij in diplomante,
premiere kulturnih dogodkov, za poroke, pomembne kongrese.
Isto obleko lahko nosimo na bolj sodoben način. V kreativnih poklicih se nosi črna v
celotnem izgledu (ang. total look). Pridih modnosti je v kroju suknjiča in srajčnega ovratnika.
Ker je pri nas malo prireditev, ki priporočajo black tie, je kvalitetna črna obleka primerna ne
le za dnevne slovesne dogodke, temveč tudi za večerna snidenja s poslovnimi partnerji in
obiske vseh vrst kulturnih prireditev: od otvoritve razstave v galeriji do opere.
Poslovnež ima vsaj sedem oblek, več temnih, višji položaj še veliko več.
Za doseganje posebnih učinkov lahko zamenjamo kravato v črno-beli ali črno-rdeči
kombinaciji ali dvobarvno kravato, pri kateri je vozel v svetleši barvi. Čevlji so nujno sijajni,
usnjeni in črni, enako pas.

Slika 54, 55–57: Moška temna obleka in kravate, vse Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aljoša Rebolj, foto kravat: Aleksandra Ilijevski
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Dokler jim ne postane rutina, imajo mladi veliko težav z zavezovanjem kravat. Obstaja več
načinov, navajamo tri:

Slika 58: Trije načini zavezovanja kravat
Vir: http://sens.blog.siol.net/2009/02/16/kako-zavezati-kravato-in-pentljo-ter-kako-zlozitirobce/ (25. 4. 2011)
Čevlji in pas – Najlepši poslovni čevlji so z vezalkami, popolnoma gladki, usnjeni. Iz
podobnega usnja je pas, brez šivov, z diskretno zaponko.

Slika 59, 60: Poslovni čevlji in pas, vse Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aleksandra Ilijevski
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Slika 61, 62: Usnjena pasova Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aleksandra Ilijevski
Dnevna poslovna obleka je primerna je za formalne dnevne obveznosti, za vodilni kader,
izobraževanje in usposabljanje za vodilna mesta, za tiskovno konferenco, prezentacija novih
programov poslovnim partnerjem, za organizacijo in vodenje seminarjev, javno nastopanje na
kongresih v ožjem krogu v pomladno-poletnem času. Če je material sive obleke sijajen, je
primeren tudi za poroke za svate. Kravata je svetlejša ali v enakem tonu obleke. Bež obleka je
primerna tudi za obisk poslovnega partnerja izven sedeža podjetja v poletnem času, če je
material hladna volna, ki lepo pade. Suknjič se pri vožnji sleče. Klasično razprt ovratnik
srajce je primeren skoraj za vse tipe postav. Črni čevlji so poleti vizualno pretežki. K sijajno
sivi sodijo sivi, gladki, usnjeni čevlji in siv pas, k bež pa zasivljeno rjavi toni pasu in čevljev.
Manj klasičen videz dosežemo s čevlji in pasom v reliefnem usnju z vzorci plazilcev in drugih
podobnih svetlejših barvah.

Slika 63, 64: Moška dnevna poslovna obleka: siva, sijajna in bež, vse Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aljoša Rebolj
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Mlajši moški, ki se v poslovnem svetu šele uveljavljajo, lahko za dnevno obleko izberejo
temno sivo, dezenirano, črtasto obleko, z belo ali črno srajco. Videz je primeren za zagovor
diplome, sprejem poslovnih partnerjev na sedežu podjetja, za službene poti. Manj občutljiva
je črna srajca, zato je primerna za celodnevno predstavljanje podjetja na sejmih. Izbor je
odvisen še od dejavnosti in usmeritve podjetja. Kravata s kontrastnima črtama silhueto
podaljša, s sredinsko črto še dodatno.

Slika 65, 66: Različna temno siva črtasta suknjiča z belo in črno srajco,
vse Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aleksandra Ilijevski
Business casual, sproščena poslovna obleka, ne pomeni, da je raven oblačenja tako
sproščena, da jo zamenjujemo s flanelastimi srajcami in kargo hlačami s številnimi žepi.
Raven opredeljuje urejeno podobo, le da kravata ni potrebna, da sta suknjič in hlače lahko
različnih barv in materialov. S kravato, sijajnimi usnjenimi čevlji hitro dvignemo raven. Tako
si pomagamo tudi na službenih potovanjih in če ugotovimo, v kakšno okolje smo prišli na
razgovor za službo. Skok v toaletne prostore, kravata v zadnjem hipu, lahko pomaga. V ta
namen je dobro preučiti poslovno okolje že prej in seveda razmisliti o svojih kariernih
ambicijah. Tudi tu velja, da s suknjičem ne vozimo, v avtobusu pa z odpetim stojimo.

Slika 67: Kravata pomaga pri dvigu poslovne podobe, Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aleksandra Ilijevski
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Slika 68, 69, 70: Business casual: cela obleka v enakem materialu; suknjič ter hlače različnih
materialov; obleka z našitimi žepi na suknjiču; vse Sens, Zlata Zavašnik
Vir: Sens, foto: Aljoša Rebolj
Obleke iz bombaža z našitimi žepi nakazujejo na športen videz, a jih dobra izdelava še vedno
uvršča v poslovno podobo. Vedno več je poklicev, ki so ustvarjalni, povezujejo računalniško
znanje in socialna omrežja. Potrebujejo svobodnejšo verzijo obleke, odmik od klasičnih
formalnih oblačil. Primerna je za obiske partnerjev na terenu in tudi sprejem gostov v svojem
okolju.
Torbe so nujni modni dodatek v garderobi poslovneža. Prenosnik, dokumenti in drobni
osebni predmeti so zavarovani v usnjeni torbi, oblačila pa zložena in zavarovana v potovalni
torbi na kolesih z večjim številom pregrad in predalov. Pri obeh je pomembna kvaliteta
izdelave detajlov, preglednost in uporabnost.

Slika 71, 72: Usnjena moška torba za prenosnik Samsonite Pyxis in
potovalna torba na kolesih Samsonite Pro Dlx
Vir: Toko
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Slika 73: Poslovneža na letališču – potovalna torba na kolesih Samsonite-PRO-Dlx
Vir: Toko
Sproščena eleganca je primerna za druženje s poslovnimi partnerji na večernem športnem
dogodku. Za moškega je priporočljiva usnjena jakna, srajca in dober jeans. Kombinacijo
uporabimo še za vse vrste potovanj.

Slika 74: Sproščena eleganca na boksarski tekmi Zavec – Jackiewicz, Eva Ana in Ervin Kazić
Vir: Lasten
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Kaj pa modna očala? Za zaščito in atraktiven videz, vedno v sončnem vremenu, razen v
trenutku, ko dahneš da. Pri korekcijskih je bolje izbirati med elegantnimi, ki komunikacijo
najmanj motijo, zato se za formalno uporabo odsvetujejo močni, plastični okvirji in
zatemnjena fotostekla za delo v zaprtih prostorih. Najboljši so tanki, nevtralni, srebrni ali zlati
okvirji, celo tisti brez okvirjev.

Slika 75: Dnevni black tie in očala, Jure Merhar in Summer
Vir: Lasten, foto: Žiga Ivanc
8.3 ŽENSKA POSLOVNA OBLAČILA
Diskretnost celostnega videza poslovne ženske pripomore k usmerjanju pozornosti k delu in
njenim delovnim sposobnostim, ne pa k njenim telesnim oblinam, kar pa ne pomeni, da
morajo biti poslovne ženske »možače«. Pomembno je natančno poznavanje telesnih
proporcev, krojev, količinskih barvnih razmerij in kritičen pogled v ogledalo pred vsakim
izhodom.
Za ženski formalni poslovni svet veljajo podobna pravila kot za moškega, le da imajo ženske
več možnosti. Predvsem velja pravilo »manj je več« in se nanaša na dovoljene enobarvne
kostime s krilom ali hlačami ter komplete v sivih, črnih, modrih in drugih nevtralnih tonih z
bluzami ali majicami (ang. top). Barve so nevtralne, bela, pastelni in tudi močnejši modni
toni, po možnosti brez vzorcev; priporočajo se kompleti sestavljeni iz dveh barv. Urejeni lasje
in nevpadljiva pričeska sta osnova korektnega poslovnega videza.
V pomoč naj nam bo tabela: izdelkom na levi se je dobro v službenem času izogniti in se
osredotočiti na enostavne kroje oblačil. Osnovni »must have« garderobi dodajmo še večno
belo bluzo in barvno paleto pulijev, polpulijev in kvalitetnih majic v vseh dolžinah rokavov,
zanimive pasove različnih širin in barvite šale ali rute. Načini vezanja bodo vedno znova
pričarali drugačno podobo. Ni potrebno imeti dvajset črnih hlač, pomembno je imeti vedno
pravo dolžino hlač za ustrezno obutev.
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Tabela 14: Žensko poslovno oblačenje – osnove
Žensko formalno poslovno oblačenje – osnove
ODSVETUJE:

PRIPOROČA:

Ličenje

uporabo premočnih ličil

nevpadljiv make-up

Nohti

predolge
nohte,
porisane
nalakirane z živimi barvami

Obutev

Previsoke, kovinske zašiljene pete, ki
povzročajo hrup;
bleščeče in okrašene čevlje,
sandale, ki odkrivajo prste, in
balerinke.

ali Srednjo dolžino nohtov in nevpadljiv
lak, večer dovoljuje močnejše barve.
Obutev, brez pretirane drznosti, iz
kvalitetnih materialov z usnjenim
podplatom, sijajnega videza (bolje
visoko loščeni kot iz velurja), 5–8 cm
visoke pete, spredaj zaprte z bolj ali
manj zašiljeno konico,
balerinke so sprejemljive v prostem
času in za vožnjo.

Nogavice pisane in vzorčaste nogavice
Enobarvne nogavice v skladu z vrhnjim
Samostoječe nogavice, ki so vidne oblačilom, ki se nosijo ne glede na letni
pri sedenju ali stiskajo stegna zaradi čas.
premočne elastike pod ozkim krilom.
Krila

prekratka krila in obleke;
široka, v pasu nabrana, krila,
visoke razporke,
zelo povišano ali znižano višino pasu

Najkrajša krila so dva prsta nad koleni,
malo več pri sedenju;
ozka krila, dobrega kroja, ki ne
poudarjajo spodnjega perila;
prekrivne razporke,
naravno višino pasu, da se krilo ne
guba.

Hlače

oprijete, s štrlečimi žepi,
tričetrtinske – capri hlače,
zelo povišano ali znižano višino pasu

Dolge, brez žepov, na rob zalikane
hlače, prilagojene višini pet (več dolžin
črnih hlač je osnova poslovne
garderobe), pas v naravni višini.

Majice in Majice (ang. top) in bluze, ki Bluze oz. zgornje dele, tudi suknjič z
bluze
razkrivajo globok dekolte, trebuh, dolgimi tričetrtinskimi rokavi, predvsem
ramena, hrbet; prosojne materiale.
za poletje, majice niso prepovedane.
Nakit

ceneno
bižuterijo,
preobilico diskreten nakit: uhane, verižico,
dragocenega nakita, žvenketanje z zapestnico, en sam močnejši kos nakita
zapestnicami
in elegantno uro

Torbice

cenene, plastične

Očala

vsiljiva, izrazita, bahavih logotipov nevtralne, elegantne, s tankim okvirjem,
blagovnih znamk ob straneh;
samo s stekli, brez okvirjev, črne in
barvne, plastične okvirje, prilagojene
debele, barvaste plastične okvirje
oblačilom za kreativne poklice
Vir: Lasten
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Tabela 15: Posebnosti ženskega telesa in nasveti
Posebnosti ženskega telesa in nasveti
POSEBNOSTI
TELESA:
Peščena ura:
dvojni trikotnik
z ozkim pasom

Trikotnik:
ozka ramena,
široki boki in
močna stegna

Obrnjen
trikotnik:
široka ramena,
ozki boki

Pravokotnik:
prsa, pas, boki
so enake širine

Močnejša
postava

Vitka, visoka
postava

ODSVETUJE:

PRIPOROČA:

daljše,
ravno
krojene oblačila, krojena po telesu, z všitki v
suknjiče,
z
dvorednim pasu,
zapenjanjem
suknjiče z enorednim zapenjanjem,
ovalni izrez majice,
okrasni pas v pasni višini, tudi na
plašču,
hlače brez žepov iz padajočih
materialov
reglan rokavi na suknjičih,
svetlejše zgornje dele,
kimono bluze,
enoredne suknjiče in bluze z izrazitimi
barvaste in vzorčaste hlače iz rameni, našitki na ramenih, žepi na
močnejših materialov,
prsih, razprti reverji,
capri hlače
bluze s srajčnim ovratnikom, z
zavezovanjem na pentljo,
majice z ladijskim izrezom,
krila pokrivajo kolena na najožji višini,
hlače brez žepov iz padajočih
materialov, temne barve
žepe na prsih in našitke na nepodložena ramena in reglan rokavi na
ramenih, ramenske blazinice, temnejših suknjičih,
ladijski izrez na bluzah in našite žepe samo spodaj,
majicah, velike vzorce in ruski ovratnik,
agresivne barve na zgornjih svetlejša, zanimiva, voluminozna krila,
delih,
hlače z gubami, žepi, iz močnejših
napihnjene rokave
tkanin
poudarjanje pasne širine s enoredne in dvoredne, ozko krojene
širokimi pasovi,
suknjiče s poudarjenimi rameni in
krila in hlače s povišanim detajli na bokih, poklopce na žepih,
pasom, nabrana krila
razprte reverje, safari stil z žepi,
asimetrično zapenjanje na bluzah, pas
krila in hlač (hipsters) znižan
dvoredne, dolge ali kratke in Enostavne, daljše suknjiče, ki pokrivajo
bolero suknjiče, našite žepe, najširši del stegen, iz materialov, ki lepo
pulije in oprijete pletenine,
padejo in se ne mečkajo, z minimalnim,
verižice, ogrlice in drugo nevidnim zapenjanjem,
bižuterijo,
bluze in majice z »V« izrezi,
svetle, vzorčaste in barvne ravna krila s pasom, ki se regulira,
nogavice
plašč, pelerina.
prevelika
oblačila,
zelo dvoredni suknjič,
padajočih materialov
poudarjeni rokavi,
čez boke oprijete, spodaj široke,
zvonasto razširjene hlače,
nagubane hlače, spodaj z zavihki,
voluminozne materiale,
lanena oblačila za prosti čas
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Posebnosti ženskega telesa in nasveti
POSEBNOSTI
TELESA:
Vitka, majhna
postava
Močnejše prsi

Manjše prsi

ODSVETUJE:

PRIPOROČA:

predolga krila,
krila v »A« liniji,
zvonaste široke hlače
Zategovanje
zapetega
suknjiča, ruski in visoko
zapeti suknjič,
pulije, pretesne bluze, ki se na
prsih razprejo, volane in
gubice na prsih ne glede na
smer,
širok pas na krilih in hlačah
ter širok okrasni pas.
oprijete
puloverje
brez
nedrčka

kratek suknjič do pasu (chanel),
voluminozne materiale,
ravne ali spodaj ožje hlače
padajoči materiali,
suknjič s položenim reverjem ali brez
njega,
oblačila krojena po meri

Dolg vrat

dolge in »V« izreze

Kratek in močan
vrat

visoke srajčne ovratnike,
pulije,
kratke in izrazite ogrlici ob
vratu
volanasta
krila
in
voluminizne na zaključku
krila
krajša krila,
hlače z zavihki

Lepe, dolge
tanke noge
Kratke, krive
noge

več plasti oblačil,
vzorci v višini prsi,
srajce z našitimi žepi na prsih, z volani
in gubicam,
zanimivi reverji,
podložen nedrček
visoke, ruske ovratnike,
pulije,
nakit ob in na vratu,
rutke, zavezane ob vratu
»V« izrezi,
dolge, padajoče, svilene šale

balonasto krilo,
ravno – svinčnik krilo
Enostavne hlače na rob, brez žepov, ki
pokrivajo čevlje z visoko peto.

Vir: Lasten
Ženska garderoba in njena uporabnost
Dnevna poslovna obleka, business standard, je osnova za odlično izdelan kostim, ki se
razlikuje od cenejših izdelkov masovne proizvodnje po uporabi najbolj kakovostnih naravnih
materialov, s podlogo iz svile za lepši zdrs gornjih oblačil po telesu, z gumbi iz naravnih
materialov, kot so npr.: kristali, biserovina ter ročno izdelani detajli. Tovrstna izdelava je
primerna za vodilni kader, za menedžerje, direktorje.
Če svetlo barvo zamenja temna, spada oblačilo v najvišjo raven temne obleke. Kostim s
krilom lahko nadomesti obleka brez rokavov, ki se formalno nosi skupaj s suknjičem ali
modnejšo jakno. Širše hlače, s slike, so za dolgonoge. V kombinaciji s karo plaščem so
primerne za potovanja. Usnjeni dodatki, pas, rokavice, torba, lepo dopolnijo poslovno podobo
in okolici sporočajo o prefinjenem okusu lastnice.
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Slika 76: Kostim z malo bež obleko in belo jakno z dodatki, oblikovanje Maja Ferme
Vir: Maja Ferme, foto: Matjaž Banič
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Slika 77, 78: Zgoraj: hlačni kostim z bluzo in mala bež obleka,
spodaj: potovalni komplet s hlačami in karo plaščem, oblikovanje Maja Ferme
Vir: Maja Ferme, foto: Matjaž Banič
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Čeprav je klima obvezen spremljevalec poslovnega okolja in briše meje med letnimi časi, se
že zaradi občutka materiali razlikujejo. Volneni kostimi debeline plaščev so zgodovina.
Finejša preja in nove tehnologije tkanja ter končne izdelave ohranjajo toploto, a omogočajo
sodobnejše krojenje. Na volnene materiale so nekateri občutljivi; zanje obstajajo posebno
obdelani proti alergijam. Žlahtna svilena bluza je poslovna nujnost, sodoben kroj in prefinjeni
detajli pa dodana vrednost. Povišan pas pristaja telesu v obliki peščene ure, zavihek na hlačah
pa dolgonogim.

Slika 79, 80, 81: Mini poslovna kolekcija: bluza iz francoske svile s krilom in
volnen hlačni kostim, oblikovanje Maja Ferme
Vir: Maja Ferme, foto: Tina Ramujkič
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Sproščena elegantna obleka je primerna za neformalno delovno okolje, kreativna, a
nevodilna delovna mesta, kino, druženje s poslovnimi partnerji in udeležbo na seminarju, če
naš položaj ni vodilen, idealna je za vožnjo z avtomobilom in daljša potovanja, obisk sejmov,
če nismo razstavljalci (razen če smo povezani z modo oziroma blagovno znamko).
Oblačila, manj formalne narave, dovoljujejo večjo paleto sestavljenk barv, vzorcev,
materialov in svobodnejšo izbiro nakita ter ostalih dodatkov. Strogo obliko suknjičev lahko
nadomesti tudi kvalitetna pletenina. Kljub temu pa izdelkov za plažo nikakor ne gre mešati s
poslovno modo.
V nekaterih podjetjih, po ameriškem vzoru, uvajajo »sproščen petek« (ang. casual Friday) z
ležernejšim oblačenjem. To ne pomeni, da smo v delovnem okolju poleti v kratkih hlačah,
pozimi v smučarskih puloverjih ali da v petek klasično krojeno bluzo ne zatlačimo v hlače.
Ker je ta raven najbolj pogosta v manj formalnem delovnem okolju, prikazujemo več
možnosti kreativnih kombinacij z usnjem in tkanino. Hlače s sredinsko črto podaljšajo in
optično zožijo noge. Krila so, zaradi širših, udobnejših krojev, primerna za vroče poletje.
Silhueto z vzolžnim krojenjem podaljšajo. Zanimive gube, neizrazita »A« linija in padajoči
volani jim dodajo udobje in omogočajo gibanje. Poleti so te lastnosti nadvse zaželjene.

Slika 82, 83: Sproščena elegantna obleka, usnjena jakna in hlače s sredinsko črto, vse
Akultura, oblikovanje Alenka Globočnik
Vir: Akultura, Alenka Globočnik
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Slika 84, 85: Zgoraj: kostim z usnjeno jakno in bela bež obleka,
vse Akultura, oblikovanje Alenka Globočnik
Slika 86, 87: Spodaj: bela in turkizna usnjena jakna,
vse Akultura, oblikovanje Alenka Globočnik
Vir: Akultura, Alenka Globočnik
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V raven sproščenega elegantnega oblačenja uvrščamo tudi pletenine, ki imajo lahko pridih
elegance z lahkotnostjo gibanja. Pas beli jopici ustvari konkretno obliko, deluje kot
nadomestni suknjič, podaljša noge. Bela širi in poudari zgornji del, kroj linije dodatno
zmehča. Črna jopica s hlačami deluje kot sproščen plašč, bela pokončna črta podaljša. Podobi
sta primerni za delo v pisarni, za obisk strank na terenu, popoldansko druženje s poslovnimi
partnerji ali prijatelji, kino, obisk zdravnika, itd., le, da je komplet s krilom veliko bolj
damski. Uporaba je odvisna od naše vloge.

Slika 88: Črno-beli pletenini: jopica kot plašč in jopica s krilom kot dvobarven kostim
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
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Nakit za poslovno podobo ne sme biti cenena bižuterija, žvenketanje z zapestnicami. En sam
unikaten, ročno izdelan kos naredi žlahtejši vtis kot razkošno razkazovanje preobilice dragega
nakita.

Slika 89, 90: Levo: uhani – srebro, desno: broška – srebro in cirkon, oblikovanje Jelka Kodre

Slika 91, 92: Uhani iz srebra in zlata, levo: z vdelanimi modrimi topazi, desno: z rubini,
oblikovanje Jure Kodre

Slika 93, 94: Levo: obesek - srebro z morskim biserom Akoya, desno: prstan - srebro in zlato
z vdelanim modrim topazom, oblikovanje Jure Kodre
Vir: Vse Zlatarstvo Kodre
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Noge in čevlji, ženski najboljši prijatelji ali sovražniki? Kitajke so lepotni ideal gojile s
prevezovanjem nog, danes ženske tvegamo žulje, nosimo koničaste ali hoduljaste čevlje, kjub
otečenim gležnjem, nenaravni drži hrbtenice, težavnejši hoji – vse za potencirano telesno
privlačnost.
Nedvomno so fetiš sodobne ženske čevlji z vrtoglavo visokimi petami. Manolo Blahnik je
vrhunec svoje slave doživel prav s Carrie Bradshaw (igra jo Sarah Jessica Parker), likom iz
nanizanke Seks v mestu, ki je še s tremi prijateljicami obsedena z modo in zlasti s čevlji.
Nasledil ga je mojster rdečih podplatov, Christian Louboutin.
Veliko je nakupov ravno zaradi lepega videza, medtem ko je udobnost drugotnega pomena. A
v poslovnem svetu brez salonarjev ne gre.

Slika 95: Bež salonar
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
Kako se lotiti nakupa? Vsekakor je dobro upoštevati, da so zjutraj noge spočite, zato je obutev
priporočljivo kupovati v popoldanskem času, da si prihranimo kakšen otiščanec.
Telo ni simetrično in tudi velikosti levega in desnega stopala nista identični. Nič nenavadnega
ni, če je razlika cela velikostna številka. Ravnamo se po večjem in dokupimo ustrezno
oblikovan vložek za manjšo nogo.
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Poletje v kovčku – Seminarji, konference se pogosto odvijajo v hotelih z wellness centri.
Razkazovanje v družbi poslovnih partnerjev nas lahko spravi v neprijeten položaj. Če pa
imamo priložnost, da se umaknemo, si privoščimo razvajanje. Enodelne kopalke, ki pokrijejo
trebuh, prikrijejo morebitne pomanjkljivosti in so bolj primerne za plavanje, dvodelne pa za
sončenje.

Slika 96, 97: Kopalna moda Nancy, oblikovanje Nancy Aljančič
Vir: Nancy, foto: Aleš Bravničar
Očala so ovira med sogovorniki, če so preveč vsiljiva. Izraziti logotipi blagovnih znamk na
stranskih palčkah delujejo bahavo tako pri korekcijskih kot pri sončnih. Priporočamo veliko
poskusov, preden se odločimo za nakup, nevtralna eleganca naj bo v ospredju. Še posebej
izrazite, z močnim barvnim okvirjem, je potrebno prilagajati priložnostim in stilu oblačil.

Slika 98: Korekcijska očala za kreativne poklice
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
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8.4 KAKO Z OBLEKO VARČUJEMO?
Mode ni potrebno posnemati v detajle, ali še slabše, iz modne ponudbe ni potrebno vzeti
najbolj cenenih izdelkov ali pa npr. prvorazredne izdelke nositi na cenen način. Modna
raznolikost je zaželjena, hkrati nujna v razvoju in transformaciji kulture oblačenja. Le
izluščiti in uporabiti jo je potrebno na zdrav, primeren in razumljiv način.
Poslovni videz urejenosti je nemogoče pridobiti preko noči z enkratno preobrazbo, saj je plod
načina življenja in samodiscipline. Potrpežljivost je potrebna tudi pri nakupovanju osnovnih
kosov garderobe. Ne spreminjajo se le naši telesni proporci, tudi kroji oblačil se. Zato brez
preskušanja ne bo šlo.
Z oblačili prihranimo, če:
– iz garderobne omare odstranimo nepotrebne kose in tiste, ki jih že več let nismo nosili.
Preostale namestimo na ustrezne obešalnike kot v prestižnem butiku. Še prej jih
skrtačimo ali operemo in zlikamo. Tako bodo stara oblačila dobila novo podobo, mi
pa bomo odkrili nove možnosti sestavljanja;
– se poglobimo v svoj življenjski stil, preučimo svoje navade in tiste malo manj običajne
delovne posebnosti ter
– oblikujemo svoj osnovni, uporaben spisek oblačil.

KAKO ŠE VARČUJEMO Z OBLEKO?
Kostime, ki so nam pisani na kožo in trgovine naročijo zelo malo posameznih številk, kupimo
nemudoma, v začetku sezone, četudi jih ne bomo potrebovali že naslednji dan. Posebna
oblačila, dodatke, ki so dražji in jih nujno ne potrebujemo, si prihranimo za razprodaje.
Nekateri trgovci ponujajo svojim članom celoletne popuste in velja jih izkoristiti za redke in
zanimive kose.

Brezčasni, elementarnimi kosi kot investicija − S pametnimi nakupi oblačil in dodatkov
lahko usvarjamo več celostnih podob in z njimi prehajamo na več ravni oblačenja. V učbeniku
smo se že srečali s trditvijo, da oblačila lahko nosimo na več načinov, kar nam olajša
nakupovanje, ne obremenijo toliko denarnice, vedno smo urejeni in na potovanju imamo
vedno rešitev za nepredvidene dogodke. Oglejmo si, kako z minimalnimi posegi dosežemo
spremembe videza.
Prvi korak: Kostimu s krilom, pulijem, z dodatki, vse v črni, dodamo pas z zlatimi detajli in
črno-belo torbico. Kostim osvežimo, ne deluje več tako temno.
Drugi korak: Suknjič nadomestimo z rdečo ali črno jakno enakega kroja ali belim plaščem.
Osnovo, črn puli s krilom, ohranimo. Če želimo delovati energično, se odločimo za rdečo.
Umirjenost dosežemo z nevtralno črno. Obe jakni sta namenjeni zunanjemu nošenju kot tudi
za delo v pisarni. Bel trenč plašč ustvarja največji možni kontrast s črno, kaže na jasne
namene.
Tretji korak: Suknjič nadomestimo z bombažnim trenčem ali trenč palerino v barvi
puščavskega peska. Slog business casual lahko brez slabe vesti oblečemo za normalen delovni
dan. Palerina je praktična tudi za vožnjo s kolesom in pod njo oblečemo še kaj toplejšega, ne
da bi nas omejevala širina rokavov.
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Slika 99: Prvi korak: črna osnova – kostim s pulijem, menjava torbice in pasu;
drugi korak: črna osnova – krilo in puli, menjava rdeče in črne jakne ter belega plašča;
tretji korak: črna osnova – krilo in puli, menjava trenč plašča in trenč palerine
Vir: Lasten, foto: Petja Cvar
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Četrti korak: Menjava dodatkov, vijoličasta torbica in čevlji, barvita torbica in živalski
potiski na rokavicah, oboje je primerno za popestritev delavnika.
Peti korak: Za nenapovedan dogodek, večerjo, predstavitev nove knjige ali pa, ko ni časa za
preoblačenje po službi, je rešitev naša osnova: črno krilo in puli, močan kos nakita, večerna
torbica, lahko še dolge rokavice in eleganten plašč, pozimi iz krzna ali volne. Manj ima vidnih
šivov, bolj je eleganten.

Slika 100: Zgoraj, četrti korak: črna osnova – kostim s pulijem, menjava torbice, čevljev in
rokavic in spodaj, peti korak: črna osnova – krilo in puli, večerni videz z dvema torbicama,
nakitom, rokavicami in krznenim plaščem, Krznarstvo Eber
Vir: Lasten, foto: Petja Cvar
Šesti korak: Salonar je v poslovni modi stalnica. Prilagaja se zašiljenost konice in pete.
Nujnost je črn salonar in svetlejši, najbolje kožne barve. Bež se nosi tudi z oblačili živahnih
barv, tako celoto umiri in uravnoteži. Višina pete je odvisna od priložnosti in višine lastnice.
Če je visoka in nosi visoke pete, želi v stiku z moškimi poslovneži dominirati. Če išče skupne
točke v razgovoru s poslovno žensko, z višino pet ne pretirava. Za vožnjo in obisk sejmov, za
večurno hojo je primeren mokasin, ki je vedno rezerva v avtomobilu in torbici z dvojnim
dnom.
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Slika 101: Šesti korak: osnova v ženski garderobi – trije tipi salonarjev in mokasini
Vir: Lasten
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! POVZETEK SEDMEGA POGLAVJA
Videza urejenosti ni mogoče pridobiti preko noči z enkratno preobrazbo, saj je plod načina
življenja in samodiscipline. Protokol poslovnega oblačenja opredeljuje več ravni
poslovnega oblačenja, ki so poslovnežem v pomoč v bolj ali manj formalnih delovnih
situacijah. Spoznali smo: temno ali tradicionalno obleko, dnevno poslovno, sproščeno
poslovno in sproščeno elegantno obleko za oba spola.
Moško poslovno obvezno garderobo sestavljajo: temna obleka, bela srajca, temna kravata,
pas in čevlji. Ženska omara vsebuje: temen kostim s krilom in hlačami, bela bluza,
prosojne nogavice, salonarji in torbica. Torba za prenosnik in dokumente je obvezna za oba.
Oblačila delujejo povsem drugače na različnih osebah, celo na isti osebi v različnih
situacijah. Potrebno je upoštevati telesne proporce in primernost različnih krojev oblačil.
Z brezčasnimi, elementarnimi kosi varčujemo in lahko ustvarjamo več celostnih podob
ter tako prehajamo na več ravni oblačenja. Z modnimi dodatki izoblikujemo osebnostni
stil.

?
1.
2.
3.
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VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA
Kakšen bi bil vaš letni proračun za poslovna oblačila in katere izdelke vključuje?
Kakšna je vaša poklicna vloga in kakšne vrste oblačenja zahteva?
Kakšna poslovna podoba je v vašem poklicu primerna za:
– običajen delavnik,
– sprejem poslovnih gostov v vašem delovnem okolju,
– obisk poslovnih gostov na terenu in v njihovem delovnem okolju,
– popoldansko druženje s poslovnimi partnerji na razstavah in drugih kulturnih
prireditvah,
– večerno druženje s poslovnimi partnerji na večerjah, koncertih in drugih kulturnih
prireditvah,
– poslovna potovanja,
– obisk in predstavitev na sejmih,
– nastopanje na konferencah,
– zagovor diplome in slavnostno razglasitev diplomantov.

Poslovna podoba

9 KAKO DELUJE MODA?

Slika 102: Izložba trgovine z oblačili All Saints, London
Vir: Lasten, foto: Eva Ana Kazić
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9.1 BLAGOVNE ZNAMKE – IZ ANONIMNOSTI V PREPOZNAVNOST
Anonimnost je v 21. stoletju blago brez globalne vrednosti. Štejejo le imena, ki so in še vedno
nenehno vlagajo v lasten razvoj ter prepoznavnost. Primeri odličnosti so blagovne znamke, ki
so uspešno previharile 20. stoletje: Louis Vuitton, Burberry, Adidas, All Star in mnogi drugi.
Obrtniško miselnost je več generacij nadgradilo s podjetniškimi prijemi in se soočilo z novo
ekonomijo, ki upošteva hitre in nepredvidljive spremembe na trgu, pomembnost potrošnikov
in vedno krajšo življenjsko dobo izdelkov ter storitev.
Kupci so sodobni nomadi; modnost blagovne znamke ima rok trajanja, ki ga lahko določi le
njegova denarnica. Blagovne znamke s posodobljenimi marketinškimi prijemi odpirajo
organizacijam tržne poti ne le do znanih kupcev; cilj je pridobiti nove, predvsem iz vrst
mlajših generacij. Blagovna znamka lahko živi le, če kupci najdejo v njej svoj odsev, če se z
njo lahko poistovetijo. Mama in hči, dedek in vnuk, ki lahko nosijo isto krovno blagovno
znamko na vseh celinah sveta, je cilj vseh kakorkoli modno usmerjenih globalnih blagovnih
znamk. Kako zadovoljiti hkrati vse ljudi tega sveta in vsakemu od njih ponuditi vsaj delček
individualnosti? Nekaterim »modnim igralcem« je že uspelo, formula obstaja.
Imidž, želja po posedovanju izdelka z zagotovilom pričakovane kakovosti, vstop v »klub
lastnikov« določene blagovne znamke, poistovetenje s slavnimi promotorji blagovne znamke
in občutek »nezgrešenosti« pripravi kupce do tega, da so za izdelek z znano blagovno znamko
pripravljeni plačati znatno več kot za druge izdelke z enakimi funkcijami. Zaradi vseh teh
razlogov postanejo in ostanejo kupci zvesti blagovni znamki. To velja tako za posameznega
kupca kot v odnosih med podjetji. Uveljavljena blagovna znamka lažje odpravi potrošnikove
dvome o tem, ali je novi izdelek oz. storitev vreden pozornosti, saj ima za potrošnika, poleg
ekonomskega, tudi simboličen in psihološki pomen.
9.2 MARKETINŠKI SPLET – 7 X P
Ponudba oblačil in modnih dodatkov je prerasla svetovne potrebe. Trg je zasičen z
istovrstnimi izdelki, storitvami, mediji. Ime blagovne znamke ni več zadosten pogoj za zaščito
podjetja pred konkurenco, kakor tudi ne zadostni motiv današnjih potrošnikov za nakup.
Sodobne, prestižne, še posebej modne blagovne znamke niso opredeljene le kot samostojen
izdelek. Da prepričajo kupca, mu morajo ponujati nekaj več, vse od načina predstavljanja
novosti, prodaje in celostnega okolja. Devetak (et al., 2002) opredeljuje, da je sodoben izdelek
povezan s storitvami v kompleksno celoto kot splet sedmih marketinških elementov 7P:
-

P-1: izdelek, storitev (ang. product),
P-2: cena (ang. price),
P-3: razpečava – za izdelke, kraj in prostor – za storitve (ang. place),
P-4: promocija oz. tržno komuniciranje (ang. promotion),
P-5: ljudje (ang. people),
P-6: izvajanje (ang. processing),
P-7: fizični dokazi (ang. physical evidences).

Promocija ustvarja vezi med potrošniki in proizvajalci. Mediji z izjemno močjo interneta,
družabna srečanja, modne revije in drugi inovativni marketinški pristopi nagovarjajo
potencialne kupce in zanje ustvarjajo sanje in željo po posedovanju.
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9.3 KDO KROJI MODO, OKUS IN KULTURO OBLAČENJA?
Oblikovalci
Izdelek, ki ga bo trg sprejel, je največja uganka za vse, ki sodelujejo v marketinškem spletu.
Ideje za njegovo kreacijo nastajajo v glavah velikih oblikovalskih imen, kot so npr.: Karl
Lagerfeld, Miuccia Prada, Tom Ford, Stella McCartney, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier,
Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Zac Posen, Elie Saab, Oscar de la Renta, Diane
von Fürstenberg, Paul Smith, Vivienne Westwood, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana,
Roberto Cavalli, Donatella Versace, Christian Louboutin, Jimmy Choo in še mnogi drugi.
Druženje oblikovalcev s slavnimi osebami velikokrat rodi nove vsebine, ravno tako njihovo
sodelovanje pri filmu in gledališču.
Slovensko modo pa krojijo: Alenka Globočnik – Akultura, Almira Sadar, Marjeta Grošelj,
Urška in Tomaž Draž – Pletenine Draž, Alan Hranitelj, Maja Ferme, Urša Drofenik; Nataša
Peršuh, Zoran Garevski, Jelena Leskovar – Cliché, Nina Šušnjara, Matjaž in Erik Maj,
Matevž Faganel – m*faganel, Milena Eber Štimac – Krznarstvo Eber, Jure in Jelka Kodre –
Zlatarstvo Kodre.
Slovenski oblikovalci, ki so se uveljavili v tujini: Lara Bohinc z lastno blagovno znamko
modnih dodatkov, Nataša Čagalj – vodja oblikovalskega tima Stelle McCartney, Uroš
Belantič – ustanovitelj znamke Oktober, in Nika Urbas s svojo znamko Maria Moderna.
Modni uredniki
Kljub inovativnosti in že uveljavljenemu imidžu novosti blagovnih znamk potrebujejo vpliv
najmočnejših mnenjskih kreatorjev, medijskih promotorjev, ki v modnem svetu hitro odločijo,
kdo je v igri za najodličnejša mesta. Najvplivnejši modni urednici sta Suzy Mendes,
International Herald Tribune, in »hudičevka«, nepremagljiva Anna Wintour, ki vodi ameriški
Vogue, Franca Sozzani italijanski Vogue, japonskega Anna dela Russo, Nina Garcia, modna
urenica Marie Claire in še mnogi drugi.
Fotografi
Za razcvet mode so zaslužni mojstri ustvarjanja sanj s fotografijo: Richard Avedon, Mario
Testino, Helmut Newton, Peter Lindberg, Terry Richardson, Oliviero Toscani, Bruce Weber,
Steven Klein, Tim Walker, Kenneth Willardt, ne nujno v tem vrstnem redu, in seveda še
mnogi drugi.
Za razvoj slovenske modne fotografije so zaslužni: Aleš Bravničar, Jane Štravs, Franci Virant,
Dragan Arrigler, Saša Hes, Mimi Antolovič, Fulvio Grissoni, Aljoša Rebolj in Stane Jerko, ki
je kljub sedemdesetim letom še vedno reden gost družabnih dogodkov.
Slavni so nove blagovne znamke in hrana za medije
Na modne trende vplivajo znane osebnosti z izborom oblačil in dodatkov, četudi s pomočjo
stilistov. Njihovo pojavljanje na glamuroznih prireditvah mediji spremljajo skorajda brez
izjeme.
Zvezde postajajo oblikovalci lastnih blagovnih znamk
Osebe iz sveta show businessa svojega imena ne prodajajo več le za reklamne kampanje
svetovno znanih modnih hiš, ampak želijo večji zaslužek samo zase. Zato so svoje blagovne
znamke oblačil samozavestno osnovali: P. Diddy, Nelly, Jay Z, pevka in igralka Jennifer
Lopez, bivša Spiceica Victoria Bechkam, sestri Olsen – The Row, Gwen Stefani – L.A.M.B.
ter mnogi drugi.
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Izdelki s tradicijo
Zgodovino oblačenja so pisala mnoga oblikovalska imena. Nemogoče je zajeti vse, nanizajmo
jih le za vzorec, brez katerih bi se najverjetneje modno zakulisje drugače zavrtelo, tudi zaradi
uspešne promocije. Z njo dokazujejo, da ohranjajo vodilne položaje v modnem svetu, čeprav
so njihovi prodajni paradni konji le delno modificirani izdelki, nastali že pred mnogimi leti. S
pogumom, vztrajnostjo ter izjemno poslovno prodornostjo so se izkazali:
Burberry: s klasičnim dežnim plaščem s karirasto podlogo. Dežni plašč so sprva naredili za
zdravnike, ki so bolnike obiskovali na domu, preobrazbo je doživel kot vojaški plašč še za
ameriške vojake, začenši v 19. stoletju. Danes je obvezen kos moške in ženske garderobe.
Chanel: Coco je moški kostim prenesla v žensko garderobo, oblikovala je malo črno obleko,
ženstveni kostim z izrazitimi obrobami, poudarjenimi gumbi in majhnimi žepki. Oblačila je
dopolnila z biseri in masivnimi verižicami, ki jih je včasih uporabila tudi kot pas. V visoko
modo je vpeljala jersey, pleten, elastičen material, ki je bil do takrat uporabljen le za moške
majice in delovna oblačila. Ustvarjala je od 20. let 20. stoletja dalje; danes, z oblikovalskim
podpisom Karla Lagerfelda so izdelki Chanela še danes med najbolj posnemanimi.
Christian Dior je leta 1947 oblikoval ženstveni NEW LOOK, silhueto z osjim pasom in kot
cvet razpirajočim se krilom. Od leta 1997 je njegovo delo odlično nadgrajeval John Galliano.
Žal je bil v začetku 2011 suspendiran zaradi antisemitskih izjav.
Hermès je bilo podjetje za luksuzne usnjene izdelke, ustanovljeno že v prvi polovici 19.
stoletja, a mu je svetovno slavo v 50. letih 20. stoletja prinesla torbica igralke in monaške
princese Grace Kelly. Torbica »Kelly bag« je dobila sestrsko izvedbo, poimenovano po
igralki in pevki Jane Birkin »Birkin bag«. Cene so vrtoglave, odvisno od usnja, kož plazilcev
in diamantnih okraskov.
Ray Ban – Očala so nastala za zaščito pred studijskimi lučmi za potrebe snemanj nemih
filmov in kot zaščita za ameriške pilote. Kot modni dodatek so nemudoma postala uspešnica.
Bilo je v davnih 20. in 30. letih 19. stoletja.
Adidas in Puma – Ko se brata v poslu skregata, gre družinsko podjetje športnih copat na pol.
Adi Dassler nadaljuje z Adidasom in tremi črtami, Rudolf Dassler pa s Pumo. Športniki so
njihovi največji promotorji.
Internet
Modo iz ozadja, ki z velikimi koraki vstopa v ospredje, diktirajo fotografi rdečih preprog in
zakulisja modnih revij, mladi blogerji, »modni jasnovidci«, ki ponujajo zelo natančne analize
modnih izdelkov. Modne revije svetovnih oblikovalcev, družabni dogodki se niti ne končajo,
ko so slike že dostopne na spletu. Svetovno znana fotoblogerja (ang. photoblogger), posredno
oblikovalca sodobnega modnega okusa, sta: Scott Schuman – The Sartorialist in Tommy Tom
– Jak & Jil.
Vpliv medijev na našo samopodobo
Mediji res povzdigujejo novosti v snov za sanje in umetno ustvarjajo željo po posedovanju. Na
nas pa je, da ohranjamo kritično distanco do nepotrebnih izdelkov. Kako? S poznavanjem
svojih telesnih značilnosti, s samoopazovnajem, s sprejemanjem sprememb, ki jih na nas
puščajo sledi časa, s prepoznavanjem značilnosti našega življenjskega stila in ritma.
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Za ustvarjanje poslovne podobe velja:
Spoštujmo sebe in svoje sogovornike.
Bodimo diskretni in ne bojmo se stopiti v ospredje, ko se nam ponudi prava priložnost.

mag. Darinka Kazić
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PRILOGE
SLOVAR ŽENSKEGA PERILA
Slovar perila je sestavljen v sodelovanju in s pomočjo prodajno marketinških strokovnjakov
Lisce.

Skice

Tabela 1: Vrste nedrčkov z opisi
Vrste nedrčkov, bodijev ...

Opis

z oporo
(ang. wired bra)

V košaricah pod prsmi ima všito
prožno plastificirano žico,
podpira prsi, za močnejše prsi;
pri košaricah C, D, E, F so zadaj
močneje okrepljeni.

z oblikovanimi košaricami
(ang. moulded bra)

Z brezšivnima termično
oblikovanima košaricama, ni
vidnih šivov.

s penastima oblikovanima
košaricama
(ang. foam cup bra)

So brez šivov.

Nedrček, ki povzdigne prsi
(ang. push-up).

Z močno podloženima
košaricama in oporama,
primeren je za manjše prsi, saj
jih optično poveča.

z vgrajenim gel vložkom
(ang. gel bra)

Z oporami in močno
podloženimi košaricami
(silikonskim vložkom), primeren
je za manjše prsi, ki jih optično
močno poveča. Ima lahko šivane
ali penaste oblikovane košarice.

trikotnik
(ang. triangle)

Je primeren za mlajše, ker je
brez opore.

za zmanjševanje prsi
(ang.minimizer)

Brezšivne termično oblikovane
košarice, optično zmanjšajo
prsi.

za dojilje
(nursing bra)

So brez opore, omogoča
odprtino na prsih.

podporni nedrček
(fr. balconette)

Z naramnicami na zunanjem
robu košaric, odkrivajo dekolte,
primerni so za široke izreze
oblačil.

korsaž
(fr. corsage)

Podaljšan nedrček brez košaric,
do pasu, z všitimi oporami,
lahko je zgornje oblačilo.

bustje
(fr. bustier)

Je podaljšan nedrček, tudi do
popka.

korzet

Okrepljen, podaljšan nedrček s
steznikom ali s klasičnim pasom
za nogavice v enem delu, ki
oblikuje telo.

torzelet

Je podaljšan nedrček z oporo,
združen s pasom za nogavice v
enem delu.

string bodi

Enodelno spodnje oblačilo, ki se
oprime telesa, ustvari gladek
videz pod oblačili, zaradi trakca
ne ustvarja robov na ritnicah.

miderske hlače

Korekcijske hlače stisnejo in
oblikujejo, so okrepljene s
podlogami na trebuhu, bokih ali
zadnjici z različnimi dolžinami
hlačnic, včasih z držki za
nogavice.
Vir: Gradivo – Lisca se predstavi: Priročnik za prodajno osebje, Lisca, 2009

Kroji hlačk se spreminjajo skorajda z vsakim novim izbranim materialom, zato navajamo le
osnovne.
Tabela 2: Vrste hlačk z opisi
Skice
Vrste hlačk
Opis
string in tanga hlačke

Hlačke imajo visok zadnji
izrez v nožnem delu z
minimalnimi razlikami v
trakcu.

brazil hlačke

Trikotni širši del je zadaj,
ne pokriva zadnjice.

frenč (ang. french)

V pasu so lahko tudi
nabrane in sproščeno
padajo do bokov, so
romantične hlačke.

Hlačke
(ang. briefs),
za deklice
(ang. panties)

So hlačke klasičnega
kroja.

ali

Vir: Gradivo – Lisca se predstavi: Priročnik za prodajno osebje, Lisca, 2009

TABELE ŽENSKIH VELIKOSTI
Žensko perilo
Osnovne velikosti nedrčka Lisca so: 65, 70, 75, 80, 85 (–2 ali +2 cm). Dobimo jih z izmero
podprsnega obsega. Globino košarice dobimo z izmero prsnega obsega.
Tabela 3: Izračun velikosti košarice nedrčka
Če je prsni obseg večji od podprsnega obsega za
Št. cm

Velikost košarice

14–16

B

16–18

C

18–20

D

20–22

E

22–24
F
Vir: http://www.lisca.com/index.php?page=navodila-za-izmero&lang=si_SI&local=si
(25. 3. 2011)
Ženske nogavice
Tabela 4: Velikosti ženskih hlačnih nogavic
Italija–Španija Francija Nemčija Velika Britanija Slovenija
I

moyen

36/38

-

8,5

II

long

40/42

32–36 inč

9

III

super

42/44

36–42 inč

9,5

IV
lange
46/48
42–48 inč
10
Vir: http://www.fabiani-nogavice.si/sl/fabiani.asp?link=uvodna (25. 3. 2011)
Ženski čevlji
Kot pri oblačilih, je potrebno pri internetnem kupovanju paziti, da nas ne zavedejo velikosti iz
Velike Britanije (UK) in ZDA (US).
Tabela 5: Velikosti ženske obutve po državah: Italija, Velika Britanija, ZDA in Francija

Vir: http://www.net-a-porter.com/intl/sizechart.nap?productID=112252&tab=1
(25. 3. 2011)

Ženska oblačila
Globalne blagovne znamke se zavedajo, da se morajo v spletnih trgovinah čim bolj prilagoditi
kupcem z vsega sveta. Širšo klasifikacijo povzemamo, ker nas lahko hitro zavedejo
mednarodne kratice držav UK (Velika Britanija) in US (ZDA), velikosti oblačil se pa povsem
razlikujejo. Najbolj sodobno oblikovane spletne strani nam ponujajo velikostne tabele
prilagojene merskemu sistemu države, iz katere prihaja kupec.
Tabela 6: Velikostne številke ženskih oblačil po državah: Italija, Velika Britanija, ZDA,
Francija, Japonska, Danska in Avstralija

Vir: http://www.net-a-porter.com/intl/sizechart.nap?productID=112252&tab=1 (25. 3. 2011)
Tabela 7: Velikostne številke ženskih oblačil in ustrezne mere v centimetrih
Ženska oblačila
Velikost

34

36

38

40

42

44

46

Prsa (cm)

82

86

90

94

98

102

106

Pas (cm)

64

66

70

74

78

82

86

Boki (cm)

90

94

98

102

106

110
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Velikost

XXS

XS

S

M/85

L/90

XL

Prsa (cm)

80

82

86

90

96

102

Pas (cm)

58

62

66

70

76

82

Boki (cm)

86

90

94

98

104

110

Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=1&langId=-1&storeId=10706 (25. 3. 2011)
Ženske rokavice
Tabela 8: Velikosti ženskih rokavic in dimenzije v inčih

Vir: http://www.net-a-porter.com/intl/sizechart.nap?productID=112252&tab=1
(25. 3. 2011)

TABELE MOŠKIH VELIKOSTI
Moško perilo

Evropska številka

Tabela 9: Velikosti moškega perila
M
L

Evropska številka

38

40

Pas v centimetrih

75–77

79–81

42

44

XL
46

48

50

83–85 86–89 91–93 95–97 99–101
Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=2&langId=-1&storeId=10705 (25. 3. 2011)
Moške nogavice
Tabela 10: Velikosti moških nogavic
0
1
2
3
4

Velikosti

5

6

Slovenske velikosti 31–33 34–36 37–39 40–42 43–45 46–47 48–50
Vir: http://www.prva-liga.si/default.asp?tn=page&cn=velikosti (25. 3. 2011)
Moška obutev

Velikost

38

39

Tabela 11: Velikosti moške obutve
40
41
42
43
44
45

46

47

48

Dolžina
podplata 24,27 24,9 25,54 26,18 26,82 27,46 28,1 28,74 29,37 30,01 30,65
(cm)
Velikost
Evropska dvojna velikost

S

M

L

XL

39/40

41/ 42

43/44

45

Podplat (cm)

24,9
26,18
27,46
28,74
Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=2&langId=-1&storeId=10705 (25. 3. 2011)
Moški pas
Tabela 12: Velikosti moškega pasu
moški pas
Velikost
Pas (cm)

85
75/77

90
79/81

95

100

83/85
87/89
91/93
95/97
99/101
Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=2&langId=-1&storeId=10705 (25. 3. 2011)

Moška oblačila
Tabela 13: Moške velikosti za različna oblačila podprsnega obsega za
Moški športni plašč, debela jakna, jakna, brezrokavnik, majica, pulover, polo
majica, jersey, jopica.
Velikost

S

M

Prsa (cm)
88/92
94/98
brezr
Moška obleka, blazer, klasični plašč.
Evropska
velikost
Prsa (cm)

44

46

48

L

XL

XXL

100/104

106/110

112/116

50

52

54

56

58

87/89 91/93 95/97 99/101 103/105 107/109 111/113 115/117

Moške hlače, jeans, trenirka, kratke hlače, perilo.
Evropska velikost
Evropska velikost
Pas (cm)

M

L

XL

38

40

42

44

46

48

50

75/77

79/81

83/85

86/89

91/93

95/97

99/101

Moška srajca
Velikost

S

M

L

XL

XXL

Širina hrbta (cm)

38
40
42
44
46
Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=2&langId=-1&storeId=10705 (25. 3. 2011)
Moške rokavice
Tabela 14: Velikosti moških rokavic
Moške rokavice
Velikost
Evropska velikost
Roka – premer na dlani pod prsti (cm)

S

M

L

7,5–8

8,5–9

9,5–10

20

23

25

Vir:
http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGuideSizeAjaxView?catalogId=1155
2&idTypeSize=2&langId=-1&storeId=10705 (25. 3. 2011)

VZDRŽEVANJE
Tabela 15: Pomen simbolov za vzdrževanje
PRANJE
Kad je simbol za pranje.
Vpisana številka pomeni najvišjo temperaturo pranja.
Črta pod kadjo pomeni, da je treba izbrati program z zmanjšanim mehanskim delovanjem.
Postopek pranja mora biti zelo blag (pranje na 40 °C ali manj).
Dovoljeno je le ročno pranje.
Postopek pranja ni dovoljen (niti v stroju niti ročno).
SUŠENJE
Kvadrat je simbol za sušenje.
Dovoljeno sušenje v sušilnem stroju (bobnasti sušilni stroj).
Dovoljeno je sušenje pri normalnih pogojih.
Dovoljeno sušenje pri znižani temperaturi sušenja.
Sušenje v bobnastem sušilnem stroju ni dovoljeno.
Dovoljeno je sušenje perila brez omejitev.
Dovoljeno je le nežno previdno obešanje na vrvi.
Obešanje ni dovoljeno, sušimo v vodoravni legi.
BELJENJE
Trikotnik je simbol za beljenje.
Dovoljeno je beljenje s klorom.
Beljenje ni dovoljeno.
KEMIČNO ČIŠČENJE
Krog je simbol za kemično čiščenje.
Vpisane črke in črta pod krogom so namenjene osebju kemičnih čistilnic. Pomenijo vrsto
kemikalij in postopke, ki jih smemo uporabiti.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

LIKANJE
Simbol za likanje.
Likanje je dovoljeno pri najvišji temperaturi, največ 200 °C (bombaž, lan).
Likanje je dovoljeno pri srednji temperaturi, največ 150 °C (volna, svila, poliester, viskoza).
Likanje je dovoljeno pri najnižji temperaturi, največ 110 °C (akril, poliamid, acetat).
Likanje ni dovoljeno.

Vir: http://www.usluga-siska.si/nega.htm (1. 4. 2011)

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

