
POSLOVNI BONTON



˝Olika je pomembnejša kot zakoni. Olika 
in način obnašanja je tisto, kar nas 
vznejevolji ali pomiri, pokvari ali 
izboljša, povzdigne ali razvrednoti, 
spremeni v barbara ali oplemeniti z 
neprestanim, vztrajnim, nezavednim 
delovanjem kot zrak, ki ga dihamo.˝

(Edmund Burke)



POJMI
• Olika pomeni lastnost, značilnost olikane osebe ter 

njenega lepega in primernega vedenja.

• Etika obravnava merilo človekovega hotenja in 
ravnanja glede na dobro in zlo. 

• Bonton je skupek nenapisanih pravil človeškega 
vedenja, ki nam omogoča, da drug z drugim lažje 
živimo. Njegovo poslanstvo je, da ščiti sogovornika, 
kot osebnost, spreminjajo pa se njegovi elementi.



ŽENSKA
• Kostim: krilo, lahko tudi hlačni. Svilena bluza. 

Vedno zakrita ramena.
• Barva: temno modra, siva.
• Čevlji: spredaj in zadaj zaprti.
• Ženske močnejše postave naj izbirajo obleke 

temnejših barv.
• V pisarni sta najpogostejši kombinaciji črna in 

modra - omogočata veliko kombinacij z belo 
barvo, kar deluje resno in elegantno.



• Nogavice: vedno jih nosimo. Barva naj se 
ujema z obleko in čevlji..

• Torbico uskladimo z obleko ter čevlji in 
bomo dosegli zelo eleganten stil.

• Nakit: priložnost in okus! Naj ne bo 
vpadljiv. Dovoljeni so največ 4 kosi.

• Dodatki: ovratna ruta, rokavice, dežnik, 
šal.



MOŠKI
• Barve oblačil so temno modra, temno siva, črna.
• Suknjič s hlačami naj bo v enem barvnem 

odtenku.
• Pas: praviloma usnjen, najprimernejša barva 

pasu je črna, diskretna zaponka.
• Pod suknjičem lahko obleče telovnik.
• Srajca: bela, svetlo modra, bež.
• Kravata: temne barve, diskretni vzorci. Sega do 

pasu.



• Pri kombiniranju obleke, kravate in srajce naj se 
praviloma samo enkrat pojavi isti vzorec.

• Nogavice: črne, brez vzorca oz. najmanj en 
odtenek temnejše od barve hlač. Dolžina!

• Čevlji: klasični, z vezalkami,črni.
• Klobuke dandanes poredko vidimo, če pa ga 

moški nosi, naj bo v skladu z obleko.
• Modni dodatki: zapestna ura, poročni prstan, 

pisalo.



POZDRAVLJANJE
Pravila tikanja

Tikanje sme predlagati starejša oseba mlajši, 
gospod gospe, nadrejeni podrejenemu.

Pravila pozdravljanja
• Mlajši pozdravi starejšega.
• Moški pozdravi žensko.
• Podrejeni pozdravi nadrejenega (v službi).
• Samopredstavitev: na  voljo le 14 sekund; kadar 

nas ne poznajo.



ROKOVANJE
Kdo naj prvi ponudi roko?

• Starejši ponudi roko mlajšemu.
• Dama ponudi roko gospodu.
• Nadrejeni ponudi roko podrejenemu.
• Pri predstavljanju prvi ponudi roko gostitelj.

Rokujemo se z desno roko, brez rokavic.
Ne rokujemo se čez mizo.
Ponujeno roko vedno sprejmemo.
Sodobni poslovni svet – vedno vstanemo!



PREDSTAVLJANJE

Kako se predstaviti, da naredimo pozitivni 
vtis in da se ravnamo po klasičnem 

bontonu?
• Mlajša oseba se predstavi starejši 

osebi.
• Moški se predstavi ženski.
• Na delovnem mestu pa se podrejeni 

predstavi nadrejenemu.



VABILA
KDO, KAJ IN KAM vas vabi in na kakšne vrste 

obisk ter ob kakšni priložnosti?

Vabilo mora biti prebrano natančno, da se ne 
spravimo v nerodni položaj:

• kako točni moramo biti ob prihodu,
• kako se moramo obleči,
• ali moramo prenesti darilo,
• kakšna vrste je pogostitev,
• kakšne družabne stike lahko pričakujemo,
• ali lahko pripeljemo tudi druge …



BLACK TIE
(sprejem s predstavniki političnega, družabnega, 

diplomatskega kroga)

MOŠKI
• Smoking – suknjič črne 

barve, črne hlače s 
svilenim robom.

• Bela srajca z zlomljenim 
vratom, manšetni gumbi.

• Črn metuljček.

ŽENSKA
• Nedoločen tip obleke -

mora prekriti kolena.
• Večerja s plesom –

dolga toaleta.



WHITE TIE
(formalno srečanje na najvišji ravni)

MOŠKI
• Frak – srajca bele 

snežne barve.
• Snežno bel metuljček z 

biserno iglo.
• Zlati manšetni gumbi.
• Črni lakasti čevlji.
• Črne svilene nogavice.

ŽENSKA
• Najbolj elegantna 

obleka.
• Dolge rokavice –

prstani pod, 
zapestnice nad.


