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Dvigala predstavljajo zanimiv 
družbeni prostor, kjer velja nekoliko 
nenavaden bonton

- Pri vstopanju v dvigalo imajo prednost ženske, 
starejši ljudje, majhni otroci, invalidi in matere z 
otroki. 
- Preden vstopimo, počakamo, da drugi izstopijo. 
- Z vrati dvigala ne smemo loputati in dvigalo 
zadrževati dlje, kot je potrebno za vstopanje. 
- Če je dvigalo preobremenjeno, izstopi oseba, ki 
je zadnja vstopila.
- Ko vstopimo v dvigalo, pozdravimo, moški pri 
tem snamejo klobuk.   
- Kadar se da, stojimo z obrazom proti drugim 
potnikom. 
- Vedno pozdravimo. 

Veliko ljudi namreč vstopi, pritisne na želeni gumb in nato mirno stoji. Prav tako 
se dogaja, da živahni pogovori med čakanjem običajno hitro zamrejo, ko enkrat 
vstopimo v dvigalo, kjer se vsak postavi na svoje mesto. Majhen prostor je razlog, 
da se tako nerodno vedemo, ko vstopimo.

Včasih ni bilo nič nenavadnega, če je 
kdo ostal v dvigalu več ur in čakal 
reševalce. Danes pa je ta čas po zakonu 
zmanjšan na največ 2 uri oziroma naš 
realni povprečen čas reševanja je zgolj 
22 minut.

Pa poglejmo na dvigalo še malo drugače in kaj vse se 
lahko v njem še zgodi: 

- V dvigalu lahko spoznate svojega bodočega moža/ženo.
- Pokramljate lahko z vašimi sodelavci, na poti v službo, saj drugače nikoli nimate 
časa.
- Izboljšate lahko vaše sosedske odnose. 
- Prakticirate lahko »small talk« in sklenete nova poznanstva. 
- Lahko si uredite make-up, popravite obleko in preverite svojo frizuro v ogledalu. 
- Lahko uživate v klimatiziranem prostoru, ko je zunaj vrhunec žgočega poletja. 
- Lahko si izbistrite svoje misli in si naredite delovni plan v glavi, ko ste sami in vas 
nihče ne moti. 
- Lahko prihranite veliko časa in energije, saj bi drugače morali uporabljati 
stopnice. To energijo in dodaten čas lahko nato porabite za večjo produktivnost 
pri delu, igro z otroki ali vaš prosti čas s samim seboj. 


