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Maturantski ples

Zelo hitro se bliža. Eden najbolj pomembnih trenutkov tvojih mladostniških 

dni.  Prihaja dan, ki si ga čakal/a zelo dolgo, dan, ki bo dal piko na I tvojim 

srednješolskim letom. Maturantski ples. Še zadnjič boste združeni vsi 

maturantje s svojimi družinami, ki bodo prekipevale od ponosa. 

Maturantski ples bo prinesel ogromno lepih trenutkov, ki se jih boš 

spominjal/a celo življenje, zato poskrbi, da bo vse kar se da popolno. Tudi 

tvoja obleka. 

Maturantski ples bo najverjetneje tvoja prva priložnost, ob kateri boš 

oblekel/la svečano večerno obleko. Izbira ne bo enostavna, ampak sam 

proces je lahko zelo zabaven in prijeten. Vse skupaj se začne že veliko pred 

dnevom maturantskega plesa. Odločiti se je potrebno za pravega 

spremljevalca/spremljevalko, obiskati plesne vaje za popolne plesne korake 

in najti svoj popoln videz. 

Punce ste dovolj dolgo sanjale o tem, da vas bo čudovita večerna plesna 

obleka spremenila v čisto pravo princeso, hollywoodsko divo ali trendovsko 

lepotico. Zdaj je čas, da zasijete, se veselite in ustvarjate spomine. In ko 

najdete pravo obleko, pomislite tudi na dodatke, kot je recimo torbica, v 

katero lahko pospravite tiste najbolj pomembne malenkosti kot so recimo 

šminka, deodorant , parfum in robčki. Pomemben pa je tudi nakit, svečana 

frizura in pa seveda make up. Vse to vpliva na končen izgled in izbrano 

obleko dopolni do popolnega videza. 

Seveda tudi fantje želite izgledati elegantno, sofisticirano in samozavestno, 

kot da ste ravno stopili iz filma o šarmerju Jamesu Bondu. Za res posebne 

izvedbe moških maturantskih oblek z dodelanimi detajli in celo lastnim 

idejnim doprinosom k unikatnosti, se lahko maturantje odločite za izdelavo 

obleke po vaši meri. V tem primeru lahko izbirate med široko paleto krojev 

in modnih linij, izbiro tkanine, barve, teksture in kvalitete. Letošnji modni hit 

tkanin za izdelavo moških oblek so prefinjeni vzorci senčnega in reliefnega 

videza ter karo v številnih barvnih variantah. 

Sicer pa nam dovoli, da z maturantskim priročnikom olajšamo izbiro prave 

maturantske obleke tako maturantkam, kot maturantom. Izbor je res pester, 

prepusti se nam, z veseljem pomagamo pri izbiri.



Maturantke Maturantje

Z maturantsko obleko zagotovo ne boš zgrešil/a, 

če boš sledil/a trenutnim trendom.

Trendy stil

Trendi se včasih spreminjajo zelo hitro, spet drugič se 

ponavljajo ali pa le malce nadgradijo. Trenutno je 

mešanica elegance, preprostosti in zapeljivosti še 

kako »in«. Letošnji trendi narekujejo dolge obleke v 

stilu princeske, torej oprijete v pasu in nekoliko širše a 

linije spodaj. Veliko oblek odlikuje tudi globok dekolte. 

Za še večjo glamuroznost pa poskrbijo seveda 

bleščice. Te ne manjkajo skorajda na nobeni večerni 

obleki, sploh pa na letošnjih najbolj trendi oblekah. 

Izbira je velika. Na voljo imaš različne barve oblek, s 

poudarjenim pasom, razgaljenimi rameni ali 

globokimi dekolteji. Barve, ki so trenutno najbolj 

popularne pa so vinsko rdeča, temno modra in 

različni odtenki zlate. Glede na bogato naravo tvoje 

obleke izberi tudi primeren make up. Upoštevaj 

pravilo, ki pravi, da bolj je obleka bogata, manj 

glamurozen make up potrebuješ. Zaupaj svoji presoji 

in obleki, ki te bo spremenila v trendovsko lepotico.

Trendy stil lahko opredelimo kot izrazito individualen stil 

oziroma stil, prilagojen aktualnim modnim smernicam. 

Bodi »trendy« in izberi žakardni vzorec na fazoni in poveži 

še žepe suknjiča v isto tkanino. 

Za malce bolj »dandy« oziroma »vintage« stil so trenutno 

zelo zanimivi (ponovno) modni karo vzorci tkanin v 

različnih barvnih različicah in velikostih vzorcev. 

Za modno aktualen izgled lahko staviš tudi na obleko, 

sestavljeno iz različnih barvnih kombinacij tkanin. Si dovolj 

»in«, da izbereš suknjič in hlače temnejšega odtenka, 

svetlejši telovnik in močno barvo srajce, ki jo uskladiš z 

barvo obleke soplesalke? Zelo opazen si lahko tudi samo v 

telovniku in hlačah, brez pripadajočega suknjiča. Tovrstni 

sveži »look« lahko poudariš še z izbiro naramnic. Zraven 

obuj trendy bele ali črne superge z belim podplatom in 

prikimal ti bo marsikateri modni guru!





Maturantke Maturantje

Čeprav na tvojem maturantskem plesu mogoče ne bo 

rdeče preproge, pa si jo pričaraj v svojih mislih in v mislih 

vseh, ki te bodo ta večer zagledali!

Glamur z rdeče preproge

Z glamurozno večerno obleko ne moreš zgrešiti. 

V stilu hollywoodskih rdečih preprog boš zasijala 

s čudovito obleko z diskretnim dekoltejem, krajšo 

vlečko, strukturiranim materialom ali 

glamuroznimi vzorci. Za tvoj bleščeč videz bodo 

poskrbele bleščice in veliki kristali, ki so 

nemalokrat oblikovani v različne vzorce. Izbiraš 

lahko med obleko oprijetega kroja ali obleko 

sestavljeno iz več plasti. Vsaka zase je drugačna, 

posebna a v vsakem primeru glamurozna. 

Nikakor ne spreglej 3D čipke, ki je dobrodošla 

popestritev, zelo privlačna na pogled in tudi dotik 

ter izbiraj med različnimi barvami oblek. Počuti se 

kot prava hollywooska diva. 

Glamurozna obleka ne potrebuje veliko make upa 

ali nakita, saj sama po sebi deluje zelo bogato. 

Dopolni jo z naravnimi toni in poudarjenimi 

ustnicami, lahko pa ustnice obarvaš v nude tonih 

in pozornost usmeriš na svoje oči. Pri nakitu bodi 

pozorna, da se sklada s tvojo obleko, saj pri 

glamuroznih oblekah pogosto velikega nakita ne 

potrebuješ, npr. pazi, da ne boš obleki z veliko 3D 

čipke in kristalov v predelu dekolteja dodajala 

prebogate ogrlice ali uhanov. Lase lahko 

elegantno spneš, sicer pa so pri takšnih oblekah 

zelo priljubljeni tudi rahli kodri. Dodaj še majhno 

torbico in si pripravljena. »Vau« efekt je 

zagotovljen.

Glamur videz dosežeš z obleko, izdelano iz tkanine, ki se 

rahlo posveti. Naš nasvet: če želiš zares kvalitetno obleko, ne 

varčuj pri materialu, ker lahko obleka v nasprotnem primeru 

deluje celo rahlo ceneno. Najboljše tkanine za izdelavo 

elegantnih moških oblek rahlo svetlečega videza so izdelane 

kot kombinacija volnenih in svilenih niti. Večji, kot je odstotek 

svile v tkanini, bolj je tkanina na površini svetleča. Ker je že 

tkanina sama precej opazna, naj bo kroj obleke čimbolj 

diskreten. Zelo hvaležen kroj moške obleke, ki stavi na večno 

eleganco oziroma večerni glamur, je smoking s šal 

ovratnikom. Letos zelo priljubljeni so tudi kroji s suknjičem z 

ruskim ovratnikom, izdelani iz kompaktnejše žakardne 

tkanine, ki v svojem posebnem izgledu deluje zelo plemenito. 

K obleki izberi srajco najprimernejšega kroja in barve, ki se 

ujema z barvo obleke, lahko pa gre tudi za ujemanje srajce z 

barvo obleke spremljevalke. V primeru elegantne črnine je za 

srajco najprimernejša bela ali krem bela, naj bo tudi bolj 

teliranega kroja. 

Poleg svečane dvodelne obleke lahko izbereš tudi telovnik v 

enaki ali celo bolj svetleči tkanini. Letošnji modni hit so 

elegantni telovniki iz vzorčastih žakardnih tkanin, ki 

omogočajo slavnostni izgled tudi takrat, ko odložiš suknjič in 

zaplešeš zgolj v kombinaciji hlač s telovnikom. H glamurozni 

večerni obleki nujno izberi po barvi in stilu ujemajoči se 

metuljček, tanjšo kravato ali plastron. Za dovršeno celotno 

opravo lahko izbereš še manšetne gumbe na srajci z dvojno 

manšeto in v stilu zakorakaš na plesni podij.





Kdo pravi, da s klasično obleko ne moreš izstopati? 

Klasika je vedno v modi in z njo ne moreš zgrešiti. 

Moderna klasična eleganca



Maturantke Maturantje
Tudi največje svetovne zvezdnice pravijo, da vsaka 

ženska potrebuje najmanj dve črni obleki. Takšno za 

vsak dan in takšno za posebne priložnosti. Tvoj 

maturantski ples to zagotovo je. Privošči si obleko 

enostavnega kroja, ravne linije, elegantno spuščeno 

ali rahlo oprijeto. Dekolte je diskreten, velikokrat je 

izpostavljen hrbet. Če boš izbrala odprt hrbet, razmisli 

o speti pričeski, ki bo tvoj hrbet še bolj poudarila. 

Elegantna klasika ponavadi ponuja črne tone oblek, 

minimalistični detajli pa dajo obleki piko na i, zaradi 

katere zagotovo ni dolgočasna. Kot dolgočasna ne 

boš niti ti. Si predstavljaš, da pogledaš fotografijo 

svojega maturantskega plesa čez 20 let in ugotoviš, 

da bi lahko brez težav znova oblekla isto obleko, ker 

je tako brezčasna? To je prava obleka za takšne 

spomine. 

Elegantno črnino lahko dopolniš z bolj izstopajočimi 

dodatki. Veliki razkošni uhani ali drug nakit in majhna 

torbica skoraj ne smejo manjkati. Priporočamo tudi 

izstopajoče čevlje, v katerih boš preplesala celo noč. 

Dodaj še make up, ki poudari tvojo ženstveno in 

mladostno lepoto.

Klasično eleganco boš dosegel z obleko čistih linij v 

temnejših barvah in decentnih detajlov, največkrat v 

črni, temno modri ali zelo temno sivi barvi. Kroji oblek 

so navadno precej enostavni, a lepo telirani. Za povečan 

učinek svečanosti se ovratni del obleke-fazona in pa 

detajli, kot so obrobe žepov ter gumbi, lahko izdela v 

svileni oziroma satenasti tkanini. Le-ta bo v kombinaciji 

z osnovno tkanino mat izgleda izstopala in s svojim 

kontrastnim videzom, dodala obleki pridih prefinjenosti. 

Večerno klasiko predstavljajo moške obleke s t.i. »špic 

fazono«, ki je lahko v celoti izdelana iz svetlečega 

materiala ali zgolj obrobljena s svilo. Vedno moden je 

tudi klasičen smoking s šal ovratnikom. Vsi omenjeni  

elegantni modeli moških oblek se v ovratnem delu po 

pravilu kombinirajo z metuljčkom oziroma s tanjšim 

modelom kravate elegantnega videza. 

Poleg si omisli srajco s skritimi gumbi in manjše 

manšetne gumbe, ki bodo z elegantno uro lepo 

zaključili izgled.  Za piko na i pa izberi ujemajoči se 

robček za naprsni žep suknjiča. Če je srajca bele barve, 

je v naprsnem žepu najbolj »šik« dodatek beli fiksen 

robček na kartončku.



Zdaj je pravi čas, da 

pokažeš svojo 

zapeljivo plat.

Zapeljivo
sexi



Maturantke

Maturantje

Postani prefinjena maturantka s sexy pridihom. Poudari svoje 

obline in se odloči za obleko oprijetega kroja. Izbereš lahko 

obleko, ki poudari tvoj dekolte, ramena ali hrbet, te elegantno 

stisne v pasu ali pa zapeljivo pokaže tvoje noge z razporkom. 

Izbira je res pestra. Tvoja maturantska obleka je lahko močnih 

barv, od skrivnostne črne, energične modre, do strastne rdeče ali 

čutne zlate. Te zapeljive barve obogatijo bleščice ali kristali, ki na 

večernih oblekah ne manjkajo, saj jim dodajo še večji občutek 

svečanosti. Pridih zapeljivosti lahko dosežeš tudi z make upom in 

pri takšnih oblekah si ga lahko privoščiš malce več. Poudari svoje 

ustnice in oči, a  ne pretiravaj. Glede na to, da bo tvoja obleka 

precej bogata in boš že z make upom poudarila svoj obraz, lahko 

pri pričeski izbereš čim bolj naraven in enostaven videz.

Za malce bolj drzen moški stil velja lahko vsaka obleka modnega 

teliranega kroja z karo oziroma »špic« fazono. Mladostno drzni so 

lahko tudi kroji suknjičev z ruskim ovratnikom in celo suknjiči s 

šal ovratnikom. Slednji navidezno izhajajo iz kroja bolj svečane 

različice smokinga, izdelani pa so iz tkanin trendovskega izgleda. 

Poleg lepo po telesu ukrojenega suknjiča si izberi malce bolj 

oprijete hlače in »telirano« srajco. Telovnik lahko predstavlja 

»piko na i« k dvodelni obleki ali se izdela kot samostojen kos v 

kombinaciji s hlačami, brez suknjiča. 

K drznosti modela obleke poleg samega ožjega kroja seveda 

lahko pripomore tudi sama tkanina. Če se odločiš za izdelavo 

obleke po meri, je lahko spekter izbire tkanine zelo velik. Na izbiro 

so tkanine manj »klasičnega« videza oziroma imaš na voljo 

razširjen barvni in strukturni spekter tkanin. Klasično volneno 

tkanino lahko na primer zamenja tkanina v videzu denima. Bolj 

modno drzni mladeniči se lahko odločite za obleko v modni bež 

barvi ali bordo odtenku. 

Na področju moških modnih dodatkov bo zanimiv efekt vsekakor 

ustvaril robček v suknjiču z nenavadnim vzorcem. Celoten videz 

lahko dopolniš z uro elegantnega izgleda (na primer z usnjenim 

paščkom) in z barvno ujemajočimi čevlji, ki lahko imajo 

kontrastno barvo podplata.



Si po duši umirjen 

romantik? Si bolj 

mirnega značaja in 

najraje nosiš 

enobarvna oblačila, 

dodatki pa ti niso 

preveč pri srcu? 

Potem naj bo tudi tvoj 

stil maturantske 

obleke bolj preprost in 

nevpadljiv.

Čudovita
preprostost



Maturantke Maturantje
Če tekom srednješolskih let nisi rada preveč 

izstopala, na maturantskem plesu pa bi 

vseeno rada zasijala, je zate zagotovo prava 

obleka preprostega kroja. Obleci obleko v 

nežnih barvah, ki jo dopolnjujejo čipkasti 

vzorci in posamezne bleščice za peščico 

glamurja. Pastelne barve so na maturantskih 

oblekah zelo priljubljene, saj prikažejo tvojo 

nežno naravo in mladost. Brez skrbi pa lahko 

izbereš tudi obleko močnejše barve, recimo 

bogato rdečo. V obeh boš zasijala kot 

sproščena princeska, ki se bo zavrtela na 

plesišču in navdušila vse. Prepusti se pravljični 

romanci v obleki padajočega kroja z oprijetim 

pasom in izstopajočim  životcem. Preprosti 

maturantski obleki dodaj minimalističen make 

up in zasij v naravni lepoti. Pričesko pusti 

spuščeno za čim bolj naraven videz.

Za ohranitev preprostega stila se obleci v obleko klasičnega 

poslovnega izgleda in brez pretirano izstopajočih detajlov. 

Najbolj uporabni kroj tudi za druge priložnosti je moška obleka 

s karo fazono. Trenutno bolj modne so ozke fazone, ki optično 

podaljšajo oziroma zožijo moško postavo ter jo naredijo bolj 

elegantno. Ponovno modna je tudi ožja špic fazona, ki deluje 

še za odtenek bolj svečano. Barve tkanine so zaradi 

preprostejšega poslovnega kroja lahko izbrane precej bolj 

individualno. Zelo priljubljena barva je modra v vseh možnih 

različicah, saj se lahko kasneje v stilski variaciji suknjiča 

kombinira tudi k različnim bolj »casual« modelom hlač. K 

celotni opravi bo kot dodatek dovolj že kravata in robček v 

naprsnem žepu, ujemajočih se barv. Pri dodatkih je 

dopuščeno malce več barvitosti in vključitve lastnega 

individualnega stila. 

Ne pozabi, da lahko preprostost nežno obarvaš. Izbor 

svetlejših barvnih tkanin tvojo maturantsko obleko popeljejo v 

čudovit mladostni svež in nežen videz. Dodatek svile ali satena 

na fazoni poveže tvoj slog z dovršeno preprostostjo in 

čudovita kombinacija je nared, da jo zavrtiš in povežeš vajine 

barve tega nepozabnega večera.



Maturantke Maturantje

Za polne postave

Tudi punce, ki ste bolj polne postave, lahko na 

svojem maturantskem plesu zablestite v 

najnovejših trendih. Izberi obleko, v kateri boš 

zasijala, kot še nikoli. Najprej prepoznaj pluse 

in minuse svoje postave. Imaš dolge noge ali 

lep dekolte? Je tvoj trebušček bolj okrogel ali 

so boki tisti, ki jih želiš skriti? Razmisli kaj želiš 

prikriti in kaj poudariti. Imej v mislih, da v 

kolikor bi želela pozornost preusmeriti iz 

svojih rok, dolgi rokavi niso vedno dobra 

izbira. Ti lahko, v kombinaciji s čipko, tvoje 

roke prej poudarijo kot skrijejo. Zato si dovoli 

pomeriti tudi kakšno drugačno obleko. Nikoli 

ne boš vedela, kako bo izgledala na tebi, 

dokler ne poskusiš. Izberi obleko, ki ni oprijeta 

po celotni dolžini, saj želiš svoje obline samo 

poudariti, ne pa jih izpostaviti. Obleke oprijete 

v pasu in elegantno segajoče do tal lahko 

lepo prekrijejo tvoj trebušček in boke, z 

diskretnim dekoltejem lahko pozornost 

preusmeriš drugam. V primeru, da pa je tvoja 

postava v obliki peščene ure, pa si lahko 

dovoliš tudi nekaj več. Izberi oprijeti model 

obleke, obleke z razporkom ob strani ipd. 

Maturantski ples je tvoja priložnost, da si 

dovoliš nekaj več kot običajno in se dobro 

počutiš v svoji koži. Naj se to potem vidi tudi 

na tvojem obrazu, ki bo tako imel naraven 

lesk mlade lepotice.  

Obleka po meri bo prilagojena na tvoje telo, krojena za 

tvojo postavo, poudarila bo tvoje prednosti in v njej se 

boš počutil lahkotno, udobno in lepo. 

Široka paleta krojev in modnih linij ti omogoča izbrati 

pravo obleko, s katero boš v najboljši luči izrazil svojo 

postavo, eleganco in urejenost, nenazadnje pa tudi 

svojo stilsko individualnost. V kolikor izbereš obleko po 

meri, ni bojazni, da se ne bi prilegala tvoji postavi.





Tvoj maturantski ples bo tukaj, kot bi mignil. Upamo, 

da ti je ta maturantski priročnik vsaj malce olajšal 

izbiro prave obleke za tvoj pomemben večer. Najdi 

pravi stil zase, razmisli, kaj si vedno želel/a obleči in 

izberi svojo sanjsko maturantsko obleko. 

Zate smo pripravili še nekaj drobnih nasvetov, da bo 

izbira pravega videza res popolna. 

Za maturantke: 

- dolga obleka naj sega centimeter nad tlemi; 

- kratka obleka naj ne bo prekratka; 

- izberi udobne čevlje s primerno višino pete. Če ne 

znaš hoditi v čevljih z visoko peto lahko uničiš svoj 

celoten izgled, preobuti pa se ne moreš, saj bo 

potem obleka predolga;

- izberi nogavice kožne barve;

- jakna se naj ujema z obleko. 

Za maturante: 

- dolžina rokavov naj sega do zapestja ali manj, če 

želimo da srajca gleda izpod rokavov; 

- dolžina hlač je odvisna od širine hlačnic. V kolikor 

gre za hlače z ožjimi hlačnicami, naj dolžina sega do 

gležnja oziroma do roba čevlja. Če so hlače na 

dolžini širše, pa naj segajo do 1cm nad peto ali do 

pete čevlja;

- ne pozabi na nogavice, ki so prav tako sestavni del 

usklajenega videza. Čeprav so zelo modne tudi bolj 

pisane različice, pa za večjo urejenost k moški obleki 

za tako posebno priložnost priporočamo s tkanino 

hlač oziroma z barvo čevljev ujemajoče se nogavice 

daljše dolžine, kjer se ob sedenju ne vidi koža;

- vse bolj trendovski moški čevlji – mokasine 

elegantnejšega videza, se najbolje podajo na ožje in 

nekoliko krajše hlače. Le tem ne dodajaj vidnih 

nogavic, dobrodošle so nogavice, ki pokrijejo le peto 

in prste, v kolikor ti to iz kakršnih kolirazlogov ne 

uspe, obuj mokasine na boso nogo.

Pri izbiri maturantske obleke se nemalokrat pojavi 

tudi vprašanje, ali je ujemanje obleke maturanta z 

obleko maturantke nujno. Čeprav to ne velja za 

neko zapovedano pravilo, pa je lepo videti stilsko 

usklajeni par. Včasih je povsem dovolj že barvna 

povezava z modnim dodatkom, kot je kravata, 

metuljček ali naprsni robček. Omenjeni dodatki 

maturanta se lahko v barvi nadvse simpatično 

ujamejo z barvo obleke njegove spremljevalke. 

Predvsem v primerih, ko je obleka soplesalke izrazito 

barvita, se naj mladeniči držijo načela »manj je več«. 

Če ima soplesalka obleko v svetlejših barvnih tonih, 

na primer belo ali krem, pa je za usklajeni elegantni 

slog zaželeno, da ima tudi soplesalec srajco v barvi 

obleke soplesalke. 

Seveda ti z veseljem prisluhnemo in pomagami pri 

izbiri v salonu Sanjska obleka in Morro Sartoriale, v 

kolikor potrebuješ pomoč pri izbiri svoje 

maturantske obleke. Čim prej se dogovori za termin 

obiska in izkušene svetovalke ti bodo pomagale do 

tvojega sanjskega izgleda! 

Maturantski ples je zate prva priložnost, ko se lahko 

pokažeš v bolj elegantni luči kot sicer. Zagotovo pa 

ni zadnja. Zato se splača investirati v pravo izbiro in 

nakup ali izposojo prave maturantske obleke. 

Zasij v polni moči in izberi obleko, ki tvojo čudovito 

osebnost samo še poudari. V njej boš preplesal/a 

celo noč, zato se v njej počuti sproščeno in udobno. 

Ne pozabi, prihaja večer, v katerem boš ustvarjal/a 

spomine. Naj bodo čim lepši in naj trajajo čim dlje. 

Za zaključek





Iščeš sanjsko
maturantsko obleko?

Potrebuješ nasvet ali idejo?

MORRO sartoriale

Kristalna palača BTC

Ameriška ulica 8, Ljubljana

www.morro.si

morro@modami-lan.com

+ 386 70 669 669

/morrosartoriale

@morrosartoriale

Izstopaj po svoje!

Vaša želja je naš navdih.



Sanjska obleka

Perovo 30, Kamnik

www.sanjska-obleka.si

info@sanjska-obleka.si

041 577 572

       /sanjska.obleka

      @sanjskaobleka

Največja izbira maturantskih in 

ostalih svečanih oblek priznanih 

blagovnih znamk
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V sodelovanju s:

Frizerski salon Katja Mahne
Hacquetova ulica 7, Ljubljana
www.katjamahne.com 
frizerskisalonkatjamahne@gmail.com
041-982-978

Martina Vrhovnik
Cvetkova 25, Ljubljana
Slovenska 38, Murska Sobota 
www.tspot.si
041-245-643

V studiu ali na lokaciji poskrbimo 
za make up maturantk, nevest in 
svatov. Naj bo diskretno, sveže 
in obstojno.


