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Ž
elje mladoporočencev glede poroč-
nega dne so zelo različne, ugotav-
lja Lea Pisani: »Še vedno se precej 
parov odloči za klasičen tip poroke, 

v cerkvi, nevesta je oblečena v belo dolgo 
obleko, ženin v temno obleko, dnevni frak 
ali dnevni smoking. Veliko se jih odloča 
za alternativne poroke, zato je takšen tudi 
izbor oblačil. Na izbor obleke vplivajo tip 
obreda, kraj poroke, letni čas.«
Katere so najpogostejše napake, ki 
jih delajo bodoče neveste pri izbiri 
obleke?
»Ko kupujete obleko za poroko, se osredo-
točite na ta dogo dek in ne kupujte obleke, 
ki bi jo morda nosili še za kakšno drugo 
dnevno priložnost oz. za v službo. Tako 
obleka ne bo optimalna ne za eno ne za 
drugo priložnost. To ne velja za moško 
obleko, saj se moški lahko odloči za klasič-

no temno obleko, ki jo bo zagotovo upo-
rabljal tudi za druge priložnosti.
Tako kot maturantke se tudi neveste zelo 
rade preoblečejo in preobujejo. Moj nasvet 
je, da naj izberejo čevlje, v katerih bodo 
plesale do jutra, in naj se odločijo za oble-
ko, v kateri se bodo počutile dobro in odi-
grale svojo vlogo, vlogo neveste do konca.«
Največ je še vedno klasičnih dolgih 
belih oblek. Za katere neveste pa 
je primerna barvna obleka? Kate-
re barve so povsem neprimerne za 
poročno obleko?
»Za odtenek bele naj se nevesta odloči 
glede na svojo naravno obarvanost. Izbira 
lahko med rahlo zasivljeno, smetanasto 
ali slonokoščeno belo, čista bela ustreza 
le porcelanasti polti. Druge slovesne bar-
ve so odtenki zelene, vijoličaste, modre, 
koralna, rožnata. Čudoviti so vsi pudra-
sti odtenki. Pogumne se bodo odločile za 
rdeče odtenke. Rjava barva ni dobra izbi-
ra, ne glede na okolje in tip poroke, prav 
tako navadna in neizrazita je lahko siva 

Kako se obleči za poroko
Poroka je eden najpomembnejših in tudi najslovesnejših dogodkov v 
življenju. Kako naj nevesta in ženin pa tudi svatje izberejo primerna 
oblačila? Kakšne napake delajo pri tem? Katere barve so (ne)
primerne? Svetuje strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani.

Lea Pisani



obleka. Preden se odločite za barvo, preverite njeno simboli-
ko. Vijoličasta, na primer, v Italiji prinaša nesrečo.«
Ko sva že pri barvah oblačil – kakšne so primerne za 
svate?
»Ne izberite oblačil v barvi nevestine obleke, saj mora na ta 
dan izstopati le ona. Preverite, kakšne barve so obleke družic, 
tudi to je neprimerna izbira. Pogosto je že vabilo v barvi, ki 
označuje poroko. Ta barva ni primerna za svatovska oblačila. 
Če je poroka čez dan, ne izberite črnih oblačil. Rjava, oranžna 
in siva oblačila niso slovesna.«
Za cerkveni obred naj bi neveste po bontonu imele ne 
preglobok dekolte in zakrita ramena, za kar pripo-
ročate šal, kep ali štolo. So kakšne omejitve tudi pri 
civilnem obredu?
»Ne, pri civilnem obredu ni omejitev, gre pa seveda za odnos 
do dogodka, obreda, svatov, ki ga pokažemo z izbiro oblačil. 
Poroka je slovesen obred in izzivalna, seksi podoba ni na 
mestu. To velja tudi za svate.«
Kakšni so trendi pri moških poročnih oblekah? Kdaj 
naj bodo te v svetlejših in kdaj temnejših odtenkih?
»Za tradicionalno poroko s črno, temno modro ali temno sivo 
enobarvno obleko, ki je nekoliko manj slovesna od prvih dveh, ne 
boste zgrešili. Temno modra je najpogostejša izbira in za poletne 
dni tudi najprimernejša. Če gre za tradicionalno poroko, je nevar-
nost, da bo ženin v svetli obleki videti manj slovesno kot svatje.«
Ženinova obleka naj bi bila skladna z nevestino. Kako 
to doseči?
»Pretirano kombiniranje ženinove in nevestine obleke, na 
primer metulj ček, kravata ali celo pas v barvi nevestine oble-
ke, lahko deluje neelegantno. Z estetskega vidika je bistvo v 
celoviti podobi ženina in neveste kot posameznikov in v isti 
ravni oblače nja. Povezuje naj ju cvet na moški obleki, ki je 
tudi v nevestinem šopku.«
Naj bodo tudi oblačila prič usklajena tako medsebojno 
kot tudi z oblekami mladoporočencev?

»Seveda, vendar ne gre za usklajevanje oblačil in dodatkov, 
gre za usklajevanje v ravni oblačenja. Če je poroka alterna-
tivna, morata bodoča mladoporočenca to svatom sporočiti.«
Kakšni so primerni čevlji za ženina in nevesto?
»Če se ženin obleče klasično, naj bodo čevlji črni, z vezalka-
mi, tipa oxford, po možnosti novi. Elegantnejši so čevlji brez 
vidnih šivov in navideznih luknjic. Nevestam pa zelo pripo-
ročam, da se odločijo za plesne čevlje, ki jih lahko kupijo v 
trgovinah s plesnimi oblačili in čevlji. Običajno so izdelani iz 
trpežne tkanine. Vsaka nevesta, ki je sledila mojemu pripo-
ročilu, mi je bila hvaležna, saj je lahko v njih plesala do jutra. 
Celo pobarvajo vam jih v želeno barvo. Poudarek pri poroč-
nih čevljih je udobje, skladnost z barvami poročnih oblek in 
raznolikost modelov. Tudi v Sloveniji so večji poročni saloni, 
ki imajo obsežno izbiro različnih poročnih čevljev.« 

Oblačila ženina in neveste ter prič naj bodo usklajena.

1. Nikakor se ne oblecite v bela oblačila.
2.  Oblecite se lepo in slovesno in hkrati upoštevajte raven 

oblačenja.
3.  Zelo oprijete seksi obleke niso primerne, tako oblečene vas 

bodo vsi opazovali. Ne pozabite: vi niste središče dogodka.
4. Živalski in sporočilni vzorci niso dobra izbira.
5.  Nedrček bistveno vpliva na celotno silhueto, zato ga skrbno 

izberite.
6.  Kavbojke so ne glede na tip dogodka neprimerne. Primerne 

so le, če je to izrecna želja gostiteljev.
7. Moški, ne oblecite srajce s kratkimi rokavi. 
8. Črna od glave do pet je neprimerna. 
10.  Starši, upoštevajte želje mladoporočencev. Pozornost name-

nite tudi svoji podobi, naj bo sodobna.
11.  Če je vabilu pripisano želeno oblačilo, to strogo upoštevajte.
12.  Potrudite se. Trud ljudje opazijo, tudi če iz estetskih vidikov 

ni vse tako, kot bi bilo treba.

DUCAT NASVETOV LEE PISANI ZA SVATE


