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POSLOVNI BONTON
- Poslovni svet je prostor, kjer preživimo dobršen del svojega življenja

- Do zaposlenih in obiskovalcev moramo biti prijazni, obzirni in spoštljivi

- „Zakaj bi se lepo obnašali?“

- Na pravila bontona glejmo kot na nekaj pozitivnega

- Upoštevanje pravil pripomore k uspešnemu poslovanju

- „Ne stori drugemu tistega, za kar ne želiš, da drugi storijo tebi.“

- Bonton pomeni družbeno sprejemljivo vedenje

- Pravila bontona se prilagajajo času, saj se vrednote ljudi spreminjajo

- Z upoštevanjem pravil pokažemo spoštovanje do drugih



Temeljno vodilo lepega poslovnega vedenja je premišljena skrb za interese in čustva 
drugih ljudi, zato je prav, da pri tem upoštevamo:

• POŠTENJE: naše ravnanje naj bo iskreno in pošteno

• MANIRE: bodimo nesebični in disciplinirani

• OSEBNOST: s svojim vedenjem drugim sporočamo svoje vrednote, odnos in mnenje

• VIDEZ: vedno se uredimo po svojih najboljših močeh

• SKRB ZA DRUGE: nase glejmo z vidika drugih ljudi

• TAKTNOST: premislimo, preden spregovorimo



• Poslovni bonton je veščina, ki jo moramo obvladati vsi, ki smo del poslovnega sveta

• Prijazni, obzirni in spoštljivi moramo biti tudi do takšnih, ki nam osebno niso všeč

• Če doživimo kontra učinek moramo ohraniti „Mirno kri“

• Osebno vodilo lepega vedenja predstavljajo trije temelji: koristnost, poštenost in 
prijetnost

• Dilema: Kako se obnašati? Opazujmo okolico.



PREDNOSTNA PRAVILA
• Pravila lepega vedenja določajo tudi prednostna pravila , ki povedo, kdo ima prednost pri posamezni 

obliki vedenja

• Poskušajmo se jih držati, saj se na takšen način izognemo neprijetnostim

• Držimo se jih tudi v privatnem svetu

• Pravila uporabljamo pri pozdravljanju, predstavljanju, uporabi imen, rokovanju, vikanju, izmenjavi 
vizitk in poslavljanju

• Prednost ima:

Nadrejeni pred podrejenim

Stranka pred zaposlenim

Znanec pred neznancem

Prisotni pred prišlekom

Starejši pred mlajšim

Ženska pred moškim 



POZDRAVLJANJE

»Vsakemu je njegovo ime najpomembnejša in najlepša beseda od vseh, ki jih pozna« 
(Dale Carnegie)



Sara spoštuje pravila lepega vedenja, zato tudi svoje sodelavce prijazno
pozdravlja. Njen sodelavec Peter pa te navade ni imel. Na hodniku je šel
pogosto kar mimo sodelavcev, ne da bi jim namenil pozdrav. Vendar Sara ni
popustila. Petra je vedno glasno pozdravila, včasih celo malo glasneje, tako,
da se ji je moral vedno odzvati, čeprav je včasih v odzdrav le zamrmral. Ker
je bila Sara zelo vztrajna se je njen trud obrestoval. Peter sedaj pozdravlja
Saro in ostale sodelavce z jasnim pozdravom.

• Ali imate tudi vi kakšnega sodelavca podobnega Petru?

• Ali vztrajate pri pozdravljanju?



• Vsako srečanje se začne s pozdravom in izraža spoštovanje do sogovornika

• S pozdravom vplivamo na razpoloženje v okolju

• Odločitev o pozdravu mora biti hitra – upoštevamo prednostno pravilo – pozdravi tisti, ki nima 
prednosti

• Tisti, ki prvi pozdravi izbere vsebino pozdravljanja („Dober dan“, „Dober večer“, „Živijo!“ …)

• Pozdravimo tudi neznane ljudi – v istem trenutku v istem prostoru (čakalnica, uradni prostor, v 
polno dvigalo, srečanje na hodniku, …)

• Pozdravljanje je lepa navada

• Na vsak pozdrav ozdravimo



ROKOVANJE
Janez je bil sprejet v novo službo kot finančni svetovalec. Tisto ponedeljkovo jutro, ko
je moral prvič v službo je bil kar malce nervozen. Želel si je narediti dober vtis na
sodelavce in svojega nadrejenega. Ko je prišel v zgradbo, je odšel do tajništva. Tam ga
je že čakal njegov nadrejeni, Marjan. Janez je hitro stopil do njega in mu ponudil roko
ter ga prijazno pozdravil. Marjan se mu je nasmehnil, ga pozdravil in ponujeno roko
stisnil. Šele kasneje, ko je Janez razmišljal o tem trenutku, se je zavedel, da bi moral
malo počakati, da pride Marjan do njega in mu on ponudi roko. Odslej vedno počaka
trenutek ali dva in pusti prednost nadrejenim. Napaka sicer ni bila huda, a se Janez ni
ravnal po navodilih poslovnega bontona.



• Ponujanje desne roke je znak dobrih namer in stara navada

• Stisk roke naj bo prijeten običaj, potrditev dobrih namer, izrek dobrodošlice in veselja ob snidenju

• Ob katerih dogodkih se vse rokujemo?

• Roko vedno ponudi tisti, ki ima prednost

• Na poslovnih srečanjih se gostitelj najprej rokuje z glavnim gostom

• Rokovanje naj bo neposredno, čvrsto in prijazno

• Stisk roke naj bo srednje močan (3-4s)

• Roki naj se prepletata, s palcem in kazalcem objamemo sogovornikovo dlan

• Rokovanje z ohlapno roko ali premočan stisk nista prijetna

• Neprimerno je rokovanje čez mizo ali pult, nagibanje preko drugih oseb ali križanje več rokovanj

• Če sedimo za mizo stopimo izza mize



POMEMBNA PRAVILA PRI ROKOVANJU
• Če imamo vlažne ali mrzla roke, se opravičimo.

• Sogovornikove roke ne stiskamo z obema rokama, ga ne prijemamo za zapestja ali komolec in roke ne 
stresamo, temveč jo na kratko stisnemo in potem popustimo.

• Moški mora pri rokovanju vedno vstati, za žensko pa to ni obvezno. S tem ko vstane pokaže spoštovanje do 
osebe, s katero se rokuje.

• Kadar imamo na prostem na rokah rokavice, jih morajo moški v primeru rokovanja sneti, ženske pa jih 
lahko obdržijo.

• Z isto osebo se rokujemo enkrat, izjemoma dvakrat na dan.

• Rokovanje z drugo roko v žepu je skrajno neprimerno.



• Če srečamo večjo skupino ljudi, se moramo rokovati z vsemi. Če koga izpustimo, bi to lahko pomenilo, da
mu ne izkazujemo spoštovanja

• Stisk roke vedno sprejmemo, saj je zavrnitev rokovanja huda osebna žalitev. Četudi nam rokovanje ni pri
srcu, ponujeno roko sprejmemo.

• Pri rokovanju obstajajo določene razlike med narodi. Če se bomo rokovali z ljudmi iz drugih kultur, se
moramo seznaniti z njihovimi običaji rokovanja. Francozi stisnejo roko močno in premišljeno. Stisk roke
Italjanov in Grkov je daljši od nekaj sekund. Poljaki bodo pri rokovanju ženskam pogosto poljubili roko.
Ljudje iz Daljnega vzhoda se namesto rokovanja, priklonijo – v poslovnem svetu pa uporabljajo rokovanje.
Globina priklona kaže raven spoštovanja do osebe.

• Glede poljubljanja rok je treba vedeti, da se roko poljublja le v zaprtih prostorih in da se poljub samo
nakaže. Prav tako se je treba zavedati, da s poljubljanjem pogosto posegamo v človekov intimni prostor.

POMEMBNA PRAVILA PRI ROKOVANJU



PREDSTAVLJANJE
• Predstavljanje drugim je pomemben korak pri sporazumevanju, saj tako izvemo, kdo je kdo.

• Prav je, da nas včasih predstavi tretja oseba.

• Če nas predstavi tretja oseba, se prvega predstavi tistega, ki ima prednost.

• Prvi se predstavi tisti, ki nima prednosti.

• Razločno in primerno glasno povemo svoje ime, priimek in funkcijo.

• „Oprostite, mi prosim ponovite vaše ime in priimek?“

• Prošnjo za ponovitev lahko izrazimo samo enkrat.

• Velika polomija bo, če sogovornika napačno imenujemo.



UPORABA IMEN IN NAZIVOV
• Uporaba imen in priimkov je zelo občutljivo področje, zato moramo zelo pozorno 

poslušati ob predstavitvi

• Pri imenih je potrebno upoštevati nekaj osnovnih pravil:

najprej povemo ime, nato priimek

vljudnostni naziv uporabimo pred imenom, ne pred priimkom

besedo gospa uporabimo pri ženskah nad 18 let

ženskega priimka ne sklanjamo (gospa Novakova)

pri akademskih nazivih uporabljamo najvišji naziv, pri ženskah žensko obliko

• Magistra vs. Magistrica: 

Uspešno dokončan magisterij – MAGISTRICA

Dokončan univerzitetni študij farmacije - MAGISTRA 



POSLAVLJANJE
• Kako se poslovimo je odvisno od situacije v kateri smo:

Če smo v manjši skupini, poiščemo gostitelja, mu stisnemo roko, se zahvalimo za povabilo in se poslovimo

Če odhajamo vsi istočasno, se pozdravimo vse vprek

Če odhajamo pred zaključkom srečanja, to vnaprej napovemo in povemo tehten razlog, sicer je nevljudno

Pri odhodu iz delovnega mesta se poslovimo s pozdravom

• Tudi pri poslavljanju veljajo osnovna pravila:

Če se pri poslavljanju rokujemo, naj bo stisk rok čvrst

Sogovornika gledamo v oči

Na ustih imamo nasmeh

Na obrazu imamo prijazen izraz

Pozdrav izgovorimo jasno in razločno



VIKANJE ALI TIKANJE
• Osnovna oblika je vikanje, tikanje je stvar dogovora

• Z vikanjem izražamo spoštovanje in ustvarjamo distanco

• Tikanje predlaga tisti, ki ima prednost

• Tikanje je izraz bližine, odnos je bolj domač

• Tikanje je posledica obojestranskega dogovora

• Če se s sodelavci tikamo, tega ne pokažimo pred poslovnimi 
partnerji/strankami

• „Daj Janez, bi ti prevzel telefon?“

• Dogovor o tikanju lahko kasneje obžalujemo

• Tikanje vodi v izkoriščanje in manipulacijo (izguba meje)

• Pride do žaljivk: „Pojdi se solit“

• Ne sprejmimo tikanje, če ga ponudi stranka ali poslovni partner



LEPO VEDENJE MED ZAPOSLENIMI
• Dobri medsebojni odnosi so pogoj za učinkovito delo med sodelavci

• Vsak zaposleni ime v organizaciji svoje interese

• Včasih so nasprotja koristna, včasih pa preidejo v spore

• Sodelavci, ki so medsebojno tesno povezani, delajo in sodelujejo bolje, če:

 Imajo skupne, vzajemne interese

 Skupaj sodelujejo pri izvedbi naloge, doseganju cilja ter upoštevajo mnenja drugih

 Samoiniciativno in odprto komunicirajo ter izražajo svoje misli

 Podajajo kreativne predloge, ideje

 So pri delu zadovoljni in motivirani

 So strpni drug do drugega 



NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE SPLETKE NA DELOVNEM MESTU SO:

 Govorice in opravljanje (ki so težko obvladljivi)

 Manipuliranje z informacijami (kot sta ponarejanje in skrivanje informacij)

 Tožarjenje (ki je lahko osebno, anonimno ali javno)

 Obrekovanje (gre za širjenje polresnic)

 Klečeplazenje (kjer se posamezniki neznačajno prilagajajo drugim)

 Zveze in poznanstva (kjer posamezniki izrabljajo svoje sorodstvene in prijateljske vezi)

 Spolnost in ljubezen (kjer posamezniki izsiljujejo druge zaradi neuspelega zapeljevanja)

 Napeljevanje, ščuvanje (ko nekdo pošilja druge v ospredje, sam pa ostaja na varnem v ozadju)

 Otresanje neželenih sodelavcev (če se nekomu naloži preveliko breme delovnih nalog)

 Spletke med sodelavci (kjer posamezniki iščejo šibke točke drugih in uveljavlja svojo moč in 
položaj)

 Spletke proti nadrejenim (gre za razne oblike izsiljevanj, prikrito in nizkotno blatenje drugih)

 Srečevalne spletke (več spletk skupaj, ki se slučajno ujemajo in dopolnjujejo)



USTVARJANJE PRIJETNE POSLOVNE KLIME 

• Spoštovanje posameznikove individualnosti.

• Visoka čustvena inteligenca.

• Komunikacija v smeri tehnike WIN –WIN.

• Upoštevanje interesov obeh sodelavcev, poslovnih partnerjev.

• Iskanje skupnih interesov in ciljev.



TEME, KI NE SODIJO V POSLOVNI POGOVOR
• IZREČENE BESEDE IMAJO NEIZMERNO MOČ

• Med pogovorom moramo biti sproščeni in znati poslušati

• Ne polagamo svojih besed v usta: „Saj vem, mislite …“

• Neprimerne teme za pogovor:

Politika

Vera

Spolnost in intimno življenje

Trpljenje in bolezen

Denar

Smrt



• Pazljivi moramo biti pri uporabi šal in humorja – Šale o blondinkah niso primerne za ustvarjanje 
prijetnega vzdušja

• Humor je zaželen, ne sme biti žaljiv in ne sme trajati predolgo

• Kletvice ne sodijo v razgovor

• Pohvalo sprejmimo kot dobronamerno in se zanjo zahvalimo

• Obrekovanje ne sodi v razgovor

• Napako naredi tisti, ki se boji, da jo bo naredil

• Če je nekdo neolikan ali neroden, to prezremo



TOČNOST
• Nekateri ljudje so točni na minuto/drugi pogosto zamudijo

• S točnostjo pokažemo, da cenimo čas

• Držimo se dogovorjenih terminov (12:00 = 12:05)

• Ne prihajajmo prej (10 minut)

• Če zamudimo več kot 20 minut, sestanek raje odpovejmo

• Opravičilo naj bo kratko, jasno in jedrnato

• Gneča in parkirišče nista ustrezen izgovor

• Vzemi si časovno rezervo



ŽENSKA IN MOŠKA UREJENOST

• Tako moški kot ženske si naj za osebno urejenost poiščejo sproščanje (sprehod v 
naravo, šport, gledališče, …)

• Urejenost se kaže navzven z ustrezno izbiro oblačil in redno higieno

• Higiena = redno umivanje ter čista oblačila in obutev



ŽENSKA OBLAČILA
• Ženske so pri oblačenju svobodnejše kot moški

• Na voljo je pestra izbira oblačil in dodatkov

• Upoštevati je treba starost, modne smernice in delovne zahteve

• Ženska naj z obleko poudari kar je na njej lepega in skrije pomanjkljivosti

• Na delovnem mestu ženska nosi formalna poslovna oblačila



DNEVNA FORMALNA OBLAČILA
• Ženska pri izbiri obleke naj ne pretirava in ne zapeljuje

• Ž. poslovna obleka je hlačni kostim ali kostim s krilom

• Najbolj varne barve so temno modra, siva in črna

• Čevlji naj bodo zaprti, ne smejo biti ponošeni in umazani.

• Čevlji naj bodo funkcionalni in udobni, višina pete 5cm

• Z novih čevljev je potrebno odstraniti nalepko

• Torbica je nepogrešljiv dodatek

• Bonton je v poletnih mesecih uvideven (brez nogavic)

• Dolžina krila naj bo do kolen

• Bluze naj bodo preproste (odsvetujejo se prozorne in oprijete)

• Pri nakitu velja pravilo „Manj je več“ – š t e v i l k a  1 0  



ŽENSKA NEFORMALNA OBLAČILA

• Ženska lahko za neformalna srečanja obleče hlače ali krilo

• Izogibati se mora preveč oprijetim hlačam, preozkim in prekratkim krilom

• Pri mlajših je krilo lahko 4 prste nad koleni

• Ozke majice z naramnicami ne sodijo v poslovni svet

• Globoki izrezi niso zaželeni

• Pod svetle bluze se obleče svetlo spodnje perilo



MOŠKA OBLAČILA
• Moški ima lažjo nalogo kot ženska

• Če se moški obleče v moško obleko in jo ustrezno kombinira s srajco in kravato je lahko zelo hitro urejen

• Lahko si privošči, da vsak dan zamenja srajco in kravato, pa ima spremenjen videz

• Moški se mora v oblačilu počutiti udobno 

• Tudi moški se mora za različne priložnosti različno obleči



DNEVNA FORMALNA OBLAČILA

• Obleka naj bo temno modra, temno siva ali črna, lahko je enobarvna ali z drobnimi črtami

• Neprimerna je črtasta obleka in črtasta srajca

• Obleka ne sme zaudarjati po cigaretah ali znoju

• Na suknjiču sta lahko zaprta zgornja dva gumba

• Hlačnice morajo biti tako dolge, da pokrivajo vrhnji del čevlja

• V žepih ne smejo biti ključi, telefon ali denarnica

• Srajca naj bo bela (avtoritativni sta snežna in slonokoščena bela) 

• Ovratnik mora biti čist

• Pri srajci se ne viha rokavov, čeprav je vroče

• Pri poslovnem kosilu ali večerji mora moški ostati oblečen v suknjič



• Kravata naj bo temnejše barve z diskretnimi vzorci in naj sega do zaponke na pasu

• Velikost in vzorec kravate naj bi bila v skladu s postavo (večji moški naj imajo širše kravate, 
drznejše vzorce in vozle)

• Najprimernejša tkanina je svila

• Kravata mora biti zavezana do konca delovnega dne

• Kravata mora biti brezpogojno čista

• Čevlji morajo biti črni, z vezalkami in loščeni

• Oblika čevljev se lahko spreminja

• Čevlji z vzorci niso primerni

• Pri sedenju se ne sme videti koža

• Zapestna ura je lahko modni dodatek

• Verižice in zapestnice niso dovoljene

• Lahko pa se nosi kravatna igla in manšetni gumbi



MOŠKA NEFORMALNA OBLAČILA
• Potrebno je veliko samokritičnosti in zdrave presoje

• Športni tip oblačenja ni primeren za vse priložnosti

• Moški lahko obleče bombažne ali lanene hlače

• V prostem času so primerne temnejše in kariraste srajce

• Lahko se obleče kakovosten puli ali majica z ovratnikom

• Jopica mora imeti V izrez

• Jopice in puloverji so lahko različnih barv

• K športnim copatom sodi športna obutev

• Športni copati ne sodijo na delovno mesto



VONJ

• Svoj odnos pokažemo z vonjem

• Vonj naj bo čimbolj nevtralen

• Ne smemo uporabljati prevelike količine parfuma

• Če ima kdo probleme z vonjem ga opozorimo na štiri oči

• Pred sestankom ne jejmo česna in čebule

• Dobro si ščetkajmo zobe



PROSTOR

Intimno 40 cm

Osebno 40cm  - 1,5 m

Družabnost 1,5m – 4 m

Javno območje 4 m



POSLOVNA DARILA

• S poslovnimi darili pokažemo naklonjenost do sodelavcev in drugih ljudi, s katerimi sodelujemo

• Obdarovanje ne sme biti podkupovanje

• Pri izbiri darila moramo biti pozorni, da je primerno za prejemnika

• Pri obdarovanju pazimo na naslednje:  

Obdarovanca nikoli ne vprašamo, kaj želi

Ne izbiramo predragocenih daril

Ne izbiramo preveč osebnih daril

Ne podarjamo cenenih promocijskih daril

Ne podarjamo dveh ali več cenenih daril

Ne podarjamo denarja

Darilo naj ne bo zavito v celofan ali pentlje



POSLOVNO SODELOVANJE S TUJIMI PARTNERJI

• Pravila medkulturnega spoštovanja.

• Pred poslovno potjo v tujino se pozanimajmo o kulturi dežele. 

• Pozorni bodimo na kodeks oblačenja, poslovnih daril, rokovanja…

• Poslovna pogajanja zahtevajo posebno znanje in leta izkušenj.

• Pred srečanjem prevrimo v katerem jeziku bo potekala komunikacija.

• Preverimo morebitne posebnosti pri neverbalni komunikaciji.

• Angleščina ni vedno mednarodni poslovni jezik (Češka, Italija…)



RAZGOVOR ZA DELO

• Upoštevanje vseh pravil poslovnega bontona.

• Pred razgovorom se pozanimajmo o podjetju.

• Predpriprava na nepričakovana vprašanja (naše 
kompetence, znanja…).

• Ustvariti dober prvi vtis.

• Pokazati zanimanje za delo.

• Poiskati v sebi samozavest.

• Sedimo pokončno, glejmo sogovorniku v oči.

• Govorimo glasno, razločno in z navdušenjem.

https://www.youtube.com/watch?v=nGEbpkQ4YK4

https://www.youtube.com/watch?v=50QzoWuiQ8A

https://www.youtube.com/watch?v=nGEbpkQ4YK4
https://www.youtube.com/watch?v=50QzoWuiQ8A


TEHNO BONTON

• Oblike spletne komunikacije:

• eden z enim (e-pošta, spletni obrazci ….),

• eden z mnogimi (spletna mesta, seznam e-pošte, vodene 
diskusije..),

• mnogi z mnogimi (forumi, splošne diskusije, družbeni 
mediji..).

Pazimo kaj objavljamo na spletu!



ELEKTRONSKA POŠTA

• Druga dominirana storitev interneta (1992 – 1998),

• Enostaven način izmenjave podatkov. 

• Lahko je avtomatizirana in nudi možnost objave.

Dobra e-komunikacija naj bo:
- primerna in dobro ciljana,
- zanimiva,
- s časovno uravnoteženimi stiki,
- z osebnim pristopom.



UPORABA E-POŠTE

• Prepošiljanje pošte.

• Politika zasebnosti.

• Učinkovito e-sporočilo s 5 besedami



IZDELAVA ZLOŽENKE



DRUGE OBLIKE PRIMERNEGA OBNAŠANJA

BONTON V GLEDALIŠČU - https://www.youtube.com/watch?v=UPDUSmIXSzs

BONTON V HOTELU - https://www.youtube.com/watch?v=FjP1WR7IOPQ

BONTON V DISKOTEKAH - https://www.youtube.com/watch?v=QCipiWzmjc0

BONTON V KNJIŽNICI - https://www.youtube.com/watch?v=7sa1cRrNghw

KUHINJA - https://www.youtube.com/watch?v=5NNV_l__qIY

https://www.youtube.com/watch?v=UPDUSmIXSzs
https://www.youtube.com/watch?v=FjP1WR7IOPQ
https://www.youtube.com/watch?v=QCipiWzmjc0
https://www.youtube.com/watch?v=7sa1cRrNghw
https://www.youtube.com/watch?v=5NNV_l__qIY


Mahmud Tajmur – egiptovski pisatelj


