
 

 
 
 

Za razgovor se ustrezno oblecite 
 

 
Obleka, ki jo nosite na zaposlitvenem razgovoru, vas lahko pred bodočim delodajalcem 
prikaže v boljši luči. Z njo lahko ustvarite boljši vtis, poveste več o svoji osebnosti, 
poleg tega pa ste za sogovornika prikupnejši. Delodajalec se lahko na podlagi vašega 
videza lažje poistoveti z vami. Obleka lahko dela čudeže. 
 
Zunanji videz in obleka zagotovo predstavljata pomemben del vaše osebnosti, vendar pa 
zaposlitveni razgovor ni ravno pravi trenutek, ko bi to razsežnost svojega življenja še 
posebej poudarjali. Seveda je to odvisno tudi od tega, kakšno delo iščete. Če iščete delo v 
modnem oblikovanju, je prav, da z obleko prikažete svoj modni stil. Če pa ste vabljeni na 
zaposlitveni intervju v poslovnem svetu, je prav, da tudi sami dajete vtis poslovnosti.  
 
Kako izbrati primerno obleko za razgovor? 
Odgovor je preprost: če ste v dvomu, izberite konzervativnejši videz. Naslednja osnovna 
pravila se nanašajo na večino zaposlitev. 
 
Za moške 
Tradicionalna poslovna obleka, primerna za delovno mesto, na katerem so pogosti stiki s 
strankami: 

• temnejša moška obleka (suknjič in hlače) ter svetlejša srajca z dolgimi rokavi (tudi 
v poletnem času);  

• nogavice in čevlji naj se ujemajo z obleko;  
• svilena kravata naj se ujema z obleko;  
• izogibajte se ekstravagantnim vzorcem na kravati. 

 
Za delovna mesta v drugih dejavnostih lahko nosite: 

• športne suknjiče, športne srajce in dolge hlače;  
• če je primerno, oblecite delovno oblačilo, ki se nosi na delu. 

 
Uhan (ali več uhanov) si pred razgovorom snemite. Bodite sveže obriti oz. si uredite brado 
in brke. Izogibajte se vsakršnemu pretiravanju. Zapomnite si: urejenost in čistoča sta 
pomembni!  
 
Za ženske 
Tradicionalna poslovna obleka, primerna za delo v pisarni, prodaji, za stike s sodelavci in s 
strankami: 

• konzervativni ženski kostim;  
• bluza in hlače oz. krilo, vendar ne (pre)kratko;  
• izogibajte se nenavadnim barvam in vzorcem. 

 
Pričeska naj bo primerno urejena. Izogibajte se pretiranemu nošenju zlatnine in izrazitemu 
ter izstopajočemu ličenju; le-to naj bo preprosto. 



Pozabite na pretirano dolge nohte, saj so odbijajoči. Če imate nalakirane nohte, naj bo lak 
nežnih barv, roke pa urejene in čiste. 
 
Ni nujno, da so obleka in dodatki dragi; raje naj bodo preprosti, umirjenih barv, okusni in 
čisti. 
Še nekaj koristnih »modnih« napotkov pred razgovorom:  

• Pred razgovorom se pozanimajte, kakšna je oblačilna kultura na prostem delovnem 
mestu, za katerega kandidirate. 

• Preverite, ali je obleka čista in zlikana.  
• Ne uporabljajte preveč izrazitega sloga in divjih barv.  
• Izogibajte se uporabi prevelike količine kolonjske vode ali parfuma. Manj je več.  
• Vaši lasje naj bodo čisti in lepo počesani. Če je treba, pojdite k frizerju.  
• Čevlji naj bodo očiščeni in skladni z vašo obleko. 

 
Razgovor ni lepotno tekmovanje, vendar pa sta vaša obleka in celostna podoba skoraj 
vedno opaženi. Oblecite se poslovno; tako boste brez skrbi, da se ne bi ujemali z okoljem, 
kjer imate razgovor. 
 
Avtor: Ekipa Mojedelo.com 
Ekipo zaposlitvenega portala MojeDelo.com tvori mlada, zagnana, motivirana, fleksibilna in 
profesionalna ekipa, ki dnevno svetuje delodajalcem pri objavi delovnih mest, iskalcem 
zaposlitve pa  pomaga z nasveti in učinkovitimi strategijami za hitrejše in bolj efektivno 
iskanje zaposlitve. 
 

 

 


