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RAZVIJAJTE OSEBNO
BLAGOVNO ZNAMKO

Skrb za razvoj OSEBNE BLAGOVNE 
ZNAMKE (OBZ) postaja zelo pomembna 
komponenta kariernega razvoja. 
Predstavlja javno projekcijo osebnosti, 
vrednot in sposobnosti, predvsem pa 
stopnjo integritete oziroma ugleda 
posameznika. 

Njeni temeljni dejavniki so vaša osebna 
podoba oziroma slika, ki jo vidijo 
drugi, obljuba zanesljivosti, poštenja 
in predanosti, ki sporoča, kakšno raven 
storitve lahko pričakujemo od nekoga 
ter stopnja vzbujanja zaupanja in 
vplivanja na druge. 

Izražate jo z imenom, osebnostnimi 
lastnostmi, obnašanjem, 
kompetencami in usposobljenostjo, 
videzom, slogom oblačenja, javnimi 
nastopi, karizmo in pomeni proces, 
v katerem javnosti, zavedno ali 
nezavedno sporočate, kdo ste v resnici.

Okolica vas bistveno bolj ocenjuje po 
tem, kar vidi, kot po tistem, kar sliši, 
zato je OBZ predvsem jasna, močna 
in privlačna JAVNA PODOBA. Je tisti 
osebni diferenciator, ki posameznika 
loči od drugih ter povečuje njegovo 
tržno vrednost. Predstavlja spisek 
pričakovanj, vtisov, občutkov in zaznav, 
ki prikličejo nekoga v spomin.  

Zaradi vedno hitrejšega življenjskega 
ritma smo se zelo izurili v zaznavanju 
in vrednotenju podob, zato je skrb za 
javno podobo izjemnega pomena in 
vaš nevidni kapital. S svojo podobo 
vplivate najprej nase, nato tudi na 
druge ljudi, ki povezujejo videz in vašo 
osebnost. Pokončna drža, umirjeno 
vedenje in govorjenje, pogled 
usmerjen v oči, urejena in pravilno 
izbrana obleka, predstavlja okolici 
zaupanja vredno osebo, ob kateri se 
drugi dobro počutijo.

Kako
razvijam

OBZ?

Kako
oblikujem

javno
podobo?
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OBLIKUJTE JAVNO PODOBO

POMEMBNO!
Če želimo doseči, da smo drugačni in se nas ljudje 

zapomnijo, moramo imeti izdelan sistem vrednot, ki nam 
zagotavljajo zaupanje, moramo s pomočjo kompetenc 

ustvarjati dodano vrednost in imeti oblikovan osebni slog 
ter osebno vizijo, ki nas naredi karizmatične.



A. PRVI VTIS

Prvi vtis je enotna predstava neke oblike, pomeni naše dojemanje 
drugega in njegove celotne podobe. Je splet informacij, ki jih 
dobimo in številni avtorji menijo, da je prvi vtis o človekovi postavi, 
drugi o drži, tretji o mimiki. Ustvarimo ga v cca. 5 sekundah in ga 
dokaj počasi dopolnjujemo. Ima velik vpliv na obdelavo pozneje 
zbranih informacij, vztraja in oblikuje vse kasnejše interakcije z 
drugo osebo. Po 30 minutah samo še 3% ljudi spremeni svoje 
mnenje! 

Narediti dober prvi vtis pomeni povzročiti, da se nekdo zaradi vas 
dobro počuti. Obstaja nekaj univerzalnih družabnih spretnosti, kako 
ustreči drugim ljudem:  sprejemanje, vzpostavitev pristnega stika, 
sposobnost, da ljudi razvedrite in podajanje novih informacij. 

Pomembni dejavniki prvega vtisa: stik z očmi, nasmeh, miren glas,
enakomerna hitrost govora, izkazano vidno spoštovanje 
sogovorniku, samozaupanje.

RAZVOJ OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE
IN JAVNE PODOBE
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Nekaj napotkov:

Oči
vsa srečanja se začenjajo s pozdravom, vendar je prvi stik ustvarjen z očmi, ki se zgodi pred 
verbalnim pozdravom, to je trenutek, ko se srečajo pogledi. Oči so ogledalo duše in izraz razuma, 
so glavni organ dojemanja in sprejemanja. Usmerimo pogled v sogovornika in zadržimo pogled.

Nasmeh Sodi v obred pozdravljanja, je izredno močan simbol dobronamernosti, odprtosti in sprejemanja 
ter zbliževanja.

Telesna 
osredotočenost

odprtost telesa proti sogovorniku in rahel nagib proti njemu, čvrst stisk roke

Ime večkrat izrečemo ime sogovornika v pogovoru, da ga ne pozabimo. Izogibajmo se »oprostite, 
pozabil sem vaše ime«, pač pa »pomagajte mi prosim, vaše ime imam na koncu jezika«

Dober videz videz nam ne sme delati škode in vzbujati napačne predstave o nas. Ne smemo pretiravati v 
nobeno smer, izoblikovati moramo harmoničen videz, ki poudari najlepše na nas in v nas.

Laskanje laskamo sogovornikovim osebnim dosežkom in sposobnostim, mogoče slogu oblačenja, ker ta 
nakazuje njegovo osebnost, ne dotikamo se značilnosti telesa, na te smo ljudje občutljivi

Vsebina prvega 
pogovora

raziščemo skupni teren (prostor kjer se nahajamo in skupne znance), obdelamo dejstva (vreme), 
nato še zabavni del (zamisli in mnenja-ugotovimo, če imamo skupne nazore)

Poskrbite,
da bo vaš prvi

vtis zagotovilo
za nadaljne

stike!

Galerija življenja - Smernik november



Še nekaj dodatnih pravil:
• Z isto osebo se rokujemo največ dvakrat na dan.
• Ženska pri rokovanju lahko sedi, moški mora vedno vstati.
• Ženska lahko ponudi orokavičeno roko, moški mora rokavico vedno sneti.
• Če nismo predsednik države ali v vlogi gostitelja,
se rokujemo z največ devetimi ljudmi zaporedoma.
• Rokovanje ob jedi, za pogrnjeno mizo, je neprimerno in nepraktično.
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B. BONTON IN PROTOKOL

Prvemu vtisu se vedno priključi tudi bonton. Uradno so to pravila lepega vedenja 
v različnih situacijah vsakdanjega življenja. Bonton je isto kot poslovni (osebni) 
protokol ali poslovna (osebna) etika. Bonton (dober ton) je trenutno družbeno 
sprejemljivo vedenje, etiketa (etiquette) pa predstavlja zbirko strogih umetnih pravil 
o vedenju v zahtevnejših situacijah. Oboje lahko združimo v eni besedi: PROTOKOL

Gre za pravila splošnega obnašanja, predstavljanja, oblačenja, točnosti, do sprejema 
gostov, sedežnega reda, prehranjevanja, načina podpisovanja pogodb. Poznavanje 
bontona in protokola nam olajša poslovne in zasebne stike ter omogoči več 
kreativnosti in odličnosti.

1. Ali poznate pravila rokovanja, pozdravljanja in predstavljanja? Iz naslednjih 
matrik se jih lahko naučite. Če boste potrebovali pomoč, nas pokličite!

a) ROKOVANJE, kot prvi telesni stik v medosebnem komuniciranju, ima velik pomen. 
Rokujemo se ob predstavljanju, spoznavanju, slovesu, čestitanju… Stisk roke naj 
bi bil čvrst, trden in zanesljiv, v višini komolcev. Traja naj nekaj sekund, tri do štiri, 
podamo celo roko, ne le prstov ali ohlapno roko, ki nima življenjske energije. V 
poslovnem življenju so pravila rokovanja prilagojena hierarhiji, ne glede na spol in 
starost.

Kdo prvi poda roko?

Ženska / moški Nadrejeni / podrejeni Starejši / mlajši Gost / gostitelj

1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 1.

Pozdravljeni, 
jaz sem smerko!
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c)  SEZNANJANJE, PREDSTAVLJANJE - Najbolje, da neznane ljudi seznani tretja 
oseba. Razločno naj pove ime in priimek, naziv in funkcijo.

d) VIKANJE IN TIKANJE - z vikanjem izražamo spoštovanje do sogovornika 
in ustvarjamo distanco. Tikanje je izraz bližine, ne le sorodstvenih vezi, vendar 
je distanca, ki jo ustvari vikanje, lahko dobrodošla. Za tikanje velja načelo 
obojesmernosti (izjema npr. profesor iz mladosti).

Kdo Se prvi predstavi?

Ženska / moški Nadrejeni / podrejeni Starejši / mlajši Gost / gostitelj

1. 2.2. 1. 2. 1. 2. 1.

Kdo predlaga tikanje?

Ženska / moški Nadrejeni / podrejeni Starejši / mlajši

1. 2. 1. 2. 1. 2.
Naučite se osnov bontona

in protokola za lažje stike
tudi z neznanimi ljudmi!

b) POZDRAVLJANJE je znamenje prijateljstva, pozornosti in spoštovanja. K 
pozdravljanju, poleg očesnega stika, sodi tudi nasmeh.

Kdo prvi pozdravi?

Ženska / moški Nadrejeni / podrejeni Starejši / mlajši Gost / gostitelj

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Uporabna kombinacija ime + vikanje.
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C. JAVNA PODOBA 

Slog oblačenja je izjemno pomembno sredstvo javne podobe. Človeško telo tvori 
skupaj z oblačili, s katerimi dopolnjujemo in spreminjamo zunanji videz, likovno 
celoto. Oblačila so sredstvo javnega vedenja in podobe ter oglaševalski prostor. 
Imajo funkcijo zaščite in tihega komunikatorja. Ne naredijo človeka, prej obratno, 
vsekakor pa so pomembni del splošnega vtisa in ker o človeku marsikaj povedo, 
lahko rečemo, da so del njegove identitete.

Z oblačili nezavedno komunicirate. Če je vaša garderoba popolnoma neprilagojena 
okolju, z njo sporočate uporništvo, z nesodobnimi oblačili konzervativnost, z 
uporabo več različnih barv hkrati dinamičnost, z brezhibno urejenostjo natančnost, 
s konstantnim slogom zanesljivost, z oblačili, katerih velikost ne ustreza vašemu 
telesu, kažete nezadovoljstvo z vašim telesom in podobo.

Oblačila imajo uporabno, simbolično in estetsko funkcijo, ščitijo telo, imajo močno 
sporočilno vrednost in zadovoljujejo potrebo po lepoti. Vaše telo morajo predstaviti 
v najlepši podobi, ne smejo ga pohabiti, z njimi lahko korigirate vaš konstitucijski tip.
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2. Predstavite se drugemu, pri tem pazite na:

Držo __________________________________________________________________
Pogled ________________________________________________________________
Rokovanje _____________________________________________________________
Nasmeh, prve besede ____________________________________________________
Poslušanje _____________________________________________________________
Glas __________________________________________________________________
IME ___________________________________________________________________

3. Sprejem poslovnih partnerjev 

1. Poslovnega partnerja nekdo pričaka pri vhodu v stavbo, ga pelje do prostora, v 
     katerem bo potekalo srečanje, hodi korak pred njim in ga ima na svoji desni strani.
2. Gostitelj goste pričaka v ali pred prostorom, kjer bo srečanje.
3. Oseba, ki spremlja gosta že od vrat, predstavi glavnega gosta gostitelju, samo z 
     imenom in priimkom.
4. Gostitelj gostu nameni prostor z lepšim pogledom. 
5. Gost se prvi usede, na mesto, ki mu ga pokaže gostitelj.
6. Sestanek zaključi gostitelj in se poslovi od gosta pri izhodu iz prostora ali iz stavbe.
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“The way you dress affects the way you are perceived, and the way you are perceived, is the way you are treated.” 
(Način oblačenja vpliva na to, kako vas okolica zaznava in razume, tako kot vas razume vas tudi obravnava. - smiselni prevod) 

Buck Rodgers Former VP of Marketing, IBM Author of The IBM Way
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1. Ali bi si bili všeč, če bi se srečali?

Videz in oblikovanje podobe v skladu z vašimi osebnostnimi lastnostmi ima velik 
vpliv na vaš uspeh. Z analizo vaših naravnih danosti, kot so oblika telesa, naravna 
obarvanost, sloga oblačenja, si lahko zelo pomagate pri usklajevanju garderobe in 
pocenite vaše nakupe. 

Na oblikovanje sloga oblačenja vpliva več dejavnikov:
• oblika postave,
• naravna koloristika,
• starost,
• način življenja,

a) Prepoznajte svoj slog oblačenja. Navajamo pet temeljnih slogov, izberite:

• Naravni slog oblačenja je neformalen, praktičen, udoben, daje prednost 
oblačilom v naravnih barvah in nakitu iz naravnih materialov. Primeren je za 
poklice v šolstvu, vzgojitelje, športne delavce in prosti čas.

• Klasični slog oblačenja je formalen, poudarja osebnost, eleganco in kvaliteto, 
brezhibno urejenost, brezčasnost in rahlo konzervativnost. Pripada mu 
kakovosten nakit, zlat, srebrn, biseri, ura. Primeren je za poslovni svet, politiko, 

 • Sodobna različica je Eurochic, ki uporablja zanimive dodatke, kombinacijo   
    žlahtnega nakita z bižuterijo.

• Dramatični slog oblačenja uporablja oseba, ki želi izstopati, je ljubitelj 
novosti, nenavadnosti, oblikuje nedostopno, samozavestno podobo. Nosi nakit 
iz starinarnic, posebnih, kreativnih oblik in barv. Primeren je za oblikovalce, 
modne in medijske osebe, delavce v zabavni industriji, lahko tudi predavatelje. 

• Romantični slog oblačenja poudarja ženskost, rože, lahke materiale, naborke, 
čipke, lesk, pripada mu bogat nakit in je primeren za prosti čas.

• Kreativni slog oblačenja odlikujejo zanimive kombinacije, ki so drugačne od 
ustaljenih. Sestavlja zelo unikatno podobo, kombinira staro z novim, dodaja 
ustvarjalni nakit vseh vrst. Oseba z njim projicira iznajdljivost, neukalupljenost 
in originalnost. Primeren je za modne delavce, ustvarjalne poklice in področja 
dela, kjer pričakujemo domiselne, inovativne, ustvarjalne rešitve in ideje.

• vaš poslovni svet in vaši poslovni cilji,
 možnosti,

• ožje in širše okolje.
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b) Določite svoje barve

Barve so primarni likovni element, ki ga zaznamo prej kot npr. obliko ali velikost. 
Odvisne so od elektromagnetnega valovanja, vsaka barva ima določeno valovno 
dolžino ali vibracijo. Izvor barv je svetloba, ki se odbije ali vpije v površino, na katero 
pade (če se odbije vsa svetloba, vidimo predmet bel).

Razlikujemo tri primarne barve (rumena, rdeča, modra), ostale so mešane oz. 
sekundarne (oranžna, vijolična, zelena) ter terciarne, ki jih  dobimo z mešanjem 
primarnih in sekundarnih.... Pri vseh barvah razlikujemo tudi barvni odtenek, 
svetlost, čistost, nasičenost, zastrtost in jasnost.

Barve so lahko tople, če v njih najdemo sonce in hladne, če v njih najdemo led. 
Na podlagi tega obstajajo štirje temeljni barvni tipi – pomladni, poletni, jesenski in 
zimski tip.

Barve imajo tudi svojo psihološko govorico. Vzbujajo različne občutke (toplo, 
hladno...), asociacije (ogenj, voda, okusi..), pomene (ljubezen, žalost, nedolžnost,...), 
telesne reakcije (vzbujajo pozornost, aktivnost,...)

Simbolika barv

Rdeča moč, samozavest, vitalnost, dominantnost, razširi zenice

Modra avtoriteta, modrost, urejenost, natančnost, konservativnost, zanesljivost, znižuje pulz

Rumena veselje, upanje, aktivnost, miselni stimulans

Oranžna teamsko delo, komunikacija

Vijolična iznajdljivost, intuitivnost, ekstravaganca, krepi srce in pljuča

Zelena razum, prilagodljivost, mladostnost, znižuje krvni pritisk

Rjava umirjenost, harmonijo, zaupanje vase, preprostost, umiri čute

Črna nedostopnost, vzvišenost, razkošje, eleganco

Bela prazničnost, nedolžnost, pozitivnost

Rožnata nežnost, dostopnost, empatija

Siva umirjenost, profesionalnost, resnost
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c)  Ugotovite svoj konstitucijski tip

Naša telesa običajno odstopajo od idealnih razmerij kanona. Če poznate značilnosti 
konstitucijskega tipa vaše postave, lahko z oblačili naredite optične korekcije in 
postavo približate idealnim razmerjem. 

Osnovni konstitucijski tipi so:

• Leptosomski (dolg, suhljat, droben, nežen)
• Pikničen (majhen, čokat, debelušen)
• Atletski (močan, mišičast)

Optične korekcije tipov postav delamo s kroji oblačil, materiali, vzorci, modnimi 
dodatki, barvami, pričeskami, obutvijo. Npr. leptosoma želimo zmehčati in znižati, 
piknika želimo zožiti in podaljšati, porušen zlati rez korigiramo z dvigovanjem in 
spuščanjem pasu.

d) Dress code

Obleka izraža individualnost, vendar v poslovnem svetu, diplomaciji in politiki 
obstajajo pravila, ki narekujejo obleko in obutev za različne priložnosti. Poznamo več 
ravni oblačenja, za enako raven oblačenja v praksi srečujemo več izrazov. Nekaj vam 
jih v nadaljevanju navajamo:

• White Tie / Ultra Formal / Full Evening Dress - frak
• Black Tie / Dinner dress / Evening semi formal - smoking
• Cocktail dress / Evening dress (po 18 uri) - cocktail 
• Formalna poslovna obleka / Business Smart / Business formal / Evening formal  
    dress / Lounge Suit - poslovna uniforma za formalne dnevne dogodke
• Dnevna poslovna obleka / Business standard - sodobna dnevna poslovna podoba
• Business casual “dress-down” / Corporate casual - neformalna poslovna obleka
• Informal dress / Smart casual - sproščena, elegantna obleka
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Ni pomembno, da si viden,
pomembno je, da si zapomnljiv!

Giorgio Armani

Moj osebnostni slog oblačenja, ki ga želim izoblikovati!
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Moje konstitucijske značilnosti!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Barve in barvni tip
Kateri barvi tip sem? Katere barve in kateri odtenki mi pristajajo? 
Rdeča __________________________________________________________________
Modra __________________________________________________________________
Rumena _________________________________________________________________
Zelena  _________________________________________________________________
Rjava  __________________________________________________________________
Bela / beige  ______________________________________________________________
Črna / siva _______________________________________________________________

Intenzivnost, svetlost _______________________________________________________
Čistost, zastrtost, nasičenost __________________________________________________
Podton  _________________________________________________________________

Katera raven oblačenja je zame nenajbolj primerna?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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NALOGA MESECA Če potrebujete pomoč,
nas pokličite! 


