
Kaj naj pravzaprav
?

Kako stroga so pravila oblačenja za posamezne
priložnosti, ali res mora biti vse črno in koliko je
prostora za svobodo in ustvarjalnost?

«_ Urša Černivec

a enem od vabil, ki jih je prejela
managerka Janja, je pisalo: »Dress
code: bodimo pomladni - cockta-
il.« Takoj je vedela, kaj bo oblekla.

Njen mož pa ji je povedal, daje v torek pova-
bljen na zelo slovesen dnevni poslovni dogo-
dek, za katerega je bil predviden day informal,
a ne ve natančno, kaj mora obleči. Ponos mu
ni dovolil, da bi telefoniral in vprašal, kakšno
obleko se pravzaprav pričakuje na tej priredi-
tvi. Bil je v dilemi, saj sije besedo informal raz-
lagal kot nekaj neformalnega, po drugi strani
pa je bi navajen, da so managerji na takih
dogodkih oblečeni strogo formalno. Z modno
oblikovalko, predavateljico in svetovalko
Majo Ferme smo se pogovarjali o tem, katera
oblačila narekuje posamezni 'dress code', pa
tudi o tem, katere so najpogostejše napake, ki
jih delajo managerji pri izbiri oblačil.

Priporočena oblačila za določeno priložnost
ali s tujko dress code poslovnežem pomagajo,
da laže izberejo primerno oblačilo za prire-
ditev, na katero so povabljeni. Da se skratka
oblečejo tako, da se bodo poslovni partnerji v

njihovi družbi počutili prijetno, da jih nič ne
bo zmotilo in bo komunikacija o poslu lahko
hitreje stekla. Obleka je namreč vizitka, s
katero se najprej predstavimo, poudarja Maja
Ferme. Ne nazadnje z izbiro pravega oblaa^^
pokažemo tudi spoštovanje do tistega, ki it5t
je povabil.

Oblačila business casual
Oblačila business casual so športnoelegantna
oblačila, ki so primerna za druženje s poslov-
nimi partnerji na sproščenih zabavah in za pri-
reditve na prostem, kjer je predvidenega veli-
ko gibanja. Moškim omogočajo več sproščeno-
sti, saj ne zahtevajo kravate. Tako suknjič kot
srajca sta športnoelegantna, poleg pa lahko
moški oblečejo tudi pulover. Modni dodatki,

kot so čevlji in pas, morajo biti usnjeni, športni
čevlji in sandali niso primerni. Ženske imajo
več izbire, pri čemer je pomembna zmernost
pri modnih dodatkih, njihovi čevlji morajo biti
zaprti in peta ne previsoka.

Številna naprednejša podjetja so v svoj delov-
ni teden vnesla 'casual friday', s katerim spo-
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VVhite tie je najbolj formal-
na zapoved oblačenja. Za
moške je zapovedan smo-
king, ki je varna izbira tudi
pri pravilu black tie.
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Black tie za ženske pomeni dolgo večerno obleko.
0/jfač//o; Ma/a Ferme

Cocktail obleka je primerna za zabave s
poslovnimi partnerji, praviloma je pre-
prostejša, ali iz kakovostnega blaga.
Oblačilo- Majd terme

ročajo zaposlenim, da so lastniki in uprava
odprti za novosti v modernem poslovnem
okolju. Študije so pokazale, da na tak način
tudi pospešujejo delovno učinkovitost, pravi
Maja Ferme. Pri tem je pomembno, da so

zaposleni natančno seznanjeni, kakšna obla-
čila za casual določa podjetje. Nekatera manj-
ša podjetja na primer dovoljujejo uporabo
džinsa na takšen dan, druga so proti temu.

Znotraj oblačenja business casual obstaja
tudi več podstilov: casual dress, dressy casu-
al, totally casual, aetive casual, kot tudi smart
casual, ki je značilen predvsem za akadem-
ske kroge, zlasti ko gre za predstavitev pred
občinstvom in za prireditve, kot so znanstve-
ne konference.

Oblačila cocktail
Obleka za cocktail je primerna za zabave, na

katerih se v sproščenem vzdušju družimo s

prijatelji ter sedanjimi in bodočimi poslovni-
mi partnerji. Vseeno pa je dobro, da se pred-
hodno pozanimamo, kako formalna bo prire-
ditev in kje bo potekala. Če druženje poteka
v hotelu, se zahtevajo formalncjša oblačila,
kot če smo na primer povabljeni k poslovne-
mu partnerju na dom. Glede na letni čas tudi
prilagajamo izbor barv in materialov.

Za moške je najprimernejša sproščena,
vendar elegantna obleka s srajco in krava-
to v barvi in vzorcu, ki se prilagaja glede
na letni čas. Če je zabava bolj neformalna,
lahko suknjič zamenja pulover. Seveda

pa je tudi pri teh oblačilih treba posebno
pozornost posvetiti detajlom, kot so čevlji,
pas. ura.

Za ženske se priporoča bolj sproščen hlač-
ni kostim ali elegantna, ne preveč formalna
coctail obleka enostavnega kroja in iz kako-
vostnega blaga. Sega do sredine kolen ali še
pod koleni in je običajno narejena iz svile.
Zraven sodi primeren žlahtni nakit in torbi-
ca v zlati, srebrni ali črni bara.

Oblačila evening formal
Kadar dobimo vabilo s takšnim pravilom
oblačenja, se moramo pozanimati, za kakšne
vrste dogodek gre in kdo nas vabi. Če gre za
prireditev v tujini, se moramo pozanimati



tudi o kulturi države, kamor smo vabljeni.
Besedo evening formal navadno povezuje-
mo z malo črno obleko pri ženskah in črnim
smokingom pri moških. Toda to ni pravilo,
še posebno, kar se tiče barv. V času različ-
nih praznikov so namreč zaželene močnejše
barve dragega kamenja, za poroke pri poslov-
nih partnerjih se zahtevajo pastelni toni, za
prireditve na jahtah in v bližini morja pa
so priporočljive barve, kot so bela, pariško
modra, oranžna in rdeča.

Na splošno je za moške primeren smo-
king, čeprav je za nekatere prireditve lahko
povsem primerna tudi dobro krojena moška
obleka.

Za ženske je najbolje, da izberejo dolgo oble-
ko s prefinjenimi ročnimi detajli, priporoča
Maja Ferme. Tako je lahko obleka pošita s
kristali, poldragimi kamni, biseri ... Seveda je
pri tem pomemben celoten videz: primeren
nakit, torbica, šal oziroma ogrinjalo, čevlji in
seveda make up ter pričeska, ki je ponavadi
speta v zatilje ali delno speta z okrasnimi
sponkami. Ker se tovrstne prireditve obi-
čajno začnejo v večernih urah in se lahko
odvijajo tako na prostem kot v notranjosti,
je priporočljivo s seboj vzeti primerno ogri-
njalo ali šal.

Tudi tako imenovana oblačila za evening for-
mal delimo na več tipov:
Semi-formal evening wear pomeni, da pri
ženskah obleke lahko segajo do tal ali pokri-
vajo kolena. Pri moških ni nujen smoking,
zadostuje boljša moška obleka, seveda s kra-
vato in v hladnejših mesecih s plaščem.

Black tie ponavadi pomeni isto kot pravi-
lo formal. Na splošno velja, da ženska nosi
dolgo obleko ali primerno večerno toale-
to, sestavljeno iz več kosov. Krajša cockta-
il obleka je primerna le, če gre za poletni,
dnevni ali cocktail sprejem. Pri moških se v
tem primeru zahteva smoking (kije lahko na
dvoredno ali enoredno zapenjanje) s črnim
svilenim metuljčkom. Na mednarodnih sej-
mih se pogosto od moških in žensk priča-
kuje, da bodo nosili tradicionalno formalno
obleko iz svoje države. Če smo v New Yorku
ali Los Angelesu. pa black tie lahko pomeni,
da se namesto kravate in smokinga zahteva
črna srajca.

Creative black tie pomeni, da moški namesto
klasičnega smokinga posežejo po bolj tren-
dovskih smokingih. Tako lahko namesto bele
srajce, primerne za smoking. oblečejo črno
srajco ali srajco z ovratnikom, ki ne zahte-
va metuljčka. Izberejo lahko tudi telovnik v

svetlejšem vzorcu. Pri ženskah se priporoča-
jo bolj eksotični stili oblačil, in sicer v kroju,
barvi, vzorcu in dodatkih.

White tie ali ultra formal pomeni za ženske
dolgo večerno obleko, za moške pa črn smo-
king z belim metuljčkom in telovnikom. Če
ima ženska rokavice, jih mora med jedjo,
pri pitju in pri rokovanju sneti. Prav tako
je treba sneti desno rokavico pri sprejem^k
Takšno pravilo se zahteva za najbolj svečar___r
dogodke.

Oblačila business formal
Business formal ali traditional praviloma
zahteva temnejšo poslovno obleko, belo
srajco z manšetnimi gumbi in svileno krava-
to za moške, za ženske pa temnejši poslov-
ni kostim s krilom ali hlačami ter usnjene
zaprte čevlje z visoko peto ter nogavicami.
Takšna oblačila se ponavadi predpisujejo za
različne politične prireditve, svečane pode-
litve nagrad ter druge poslovne priložnosti,
na katerih se ne zahteva black tie ali while
tie.

Moški, ni treba, da je vse črno, bodite
izvirni
Maja Ferme opaža, da veliko poslovnežev
za večerno toaleto izbere črno bravo, ker se

Pravilo business formal za moške navadno pomeni temnejšo poslovno obleko, vendar
dovoljuje tudi malo več svobode pri izbiri barve, zlasti poleti. Ženske naj oblečejo poslov-
ni kostim s krilom ali hlačami.

Oblačila business casual omogočajo
moškim več sproščenosti, saj ne zahteva-
jo kravate.



v njej počutijo najbolj varno. S tem nevede
pokažejo tudi svoj karakter, željo po var-
nosti. V poslovnem svetu pa je zaželena
inovalivnost, samoiniciativnost, kreativ-
nost. >7Posczite raje po barvah, primernih
za poslovni svet, kot so na primer barve
dragega kamenja: temno zelena, temno

vijolična ali temno rdeča,« svetuje. »Če še
uporabljate kravatne igle, jih opustite, ker
niso več v modi. Z dobro krojeno obleko iz
kakovostnih materialov, s pasom in čevlji,
ki se skladajo v barvi, materialu in struktu-
ri, z barvno usklajenostjo srajce in kravate s
celotno obleko ter s primerno uro in manše-
tnimi gumbi ima managcr odlične možno-
sti, da pusti dober prvi vtis pri poslovnem
partnerju.«

managerjih včasih opaža, da jim oble-
ke visijo pri ramenih. Priporoča jim. da si
poiščejo za njihovo postavo najbolj ustre-

zno blagovno znamko. Pri tem naj izbirajo
oblačila višjega cenovnega razreda. Lahko
si dajo izdelati oblačila tudi po naročilu.
Tisti bolj ozaveščeni pa naj posežejo po
blagovnih znamkah, ki del dobička name-
njajo za dobrodelne namene, ali po oble-

kah, izdelanih iz 100-odstotno organskih
materialov, kar je trend tudi v poslovnem
svetu.

Ženske, obleka naj razkriva vaš značaj
»Ženske še vedno pozabljajo na svoje atri-
bute ženskosti in le malokatera zna vzpo-
staviti videz sodobne elegance,« ugotavlja
Maja Ferme. Mnoge se premalo zavedajo
pomena kakovostnih naravnih materialov
in drznejšega, vendar poslovno pravilnega
kombiniranja modnih dodatkov n^ed seboj.
Prav tako opaža, da se nekatere managerke
oblačijo tako, da njihov zunanji videz ni v
skladu z njihovim karakterjem. Pogosto
delujejo navzven strogo, skoraj odbijajoče,
ko začnemo govoriti z njimi, pa se izkažejo
kot nežne. Takrat se človek vpraša, ali laže
obleka ali osebnost managerke. »Karakter
mora biti usklajen z videzom, če želimo
delovati pristno in vzbujati zaupanje,«
poudarja Maja Ferme.
Posebej je opozorila, da za poslovni svet

niso primerne agresivne barve, prav tako
tudi ne kombinacija več različnih barv
in vzorcev skupaj, pregloboki dekolte-
ji, preozka oblačila in prekratka krila.

Nakit naj bo žlahten in ne preveč vpadljiv.
Tudi pri Učenju je pomembna zmernost.

Pomembno je, da so lasje čisti, in če so
dolgi, speti v figo ali čop. Tudi čevlji, pas

in torbica morajo biti iz kakovostnih
materialov. Nogavice naj ne bodo preti-
rano vzorčaste, preveč barvite in vpadlji-
ve, čevlji pa naj nimajo vrtoglavih pet. To
bi namreč lahko preusmerilo pozornost
sogovornika. Lepo pa je, da so klasič-
ni kroji obogateni z drobnimi detajli, ki
nakazujejo letošnje modne smernice. To
je lahko na primer diskreten volan, čipka,
gubanje ali plisiranje, pentlja na bluzi in
podobno. Z modnimi detajli in dodatki
namreč poudarimo lasten stil, povemo,
kdo smo. Managerke lahko izberejo kla-
sični nakit, kot so na primer biseri, ki so
v poslovnem svetu vedno dobrodošli, ali
morda bolj dizajnerske kose, ki morajo
biti iz žlahtnih kovin. Tiste, ki nakita ne
marajo, lahko izbirajo med šali ali ovratni-
mi rutami, veliko možnosti kombiniranja
in personalizacije pa ponujajo tudi unika-
tni pasovi, torbice in čevlji. Pri moških so
namesto nakita v ospredju ura in manše-
tni gumbi.


