
Vse več ljudi živi v 
enočlanskem gospodinjstvu. 
Kako urediti dom, da bo 
samskim pisan na kožo, a bo 
hkrati ponujal priložnost za 
morebitno življenje v dvoje?

Čeprav pohištvene industrije 
v obsegu, kot smo ga poznali 
včasih, v Sloveniji najbrž ne 
bo več, pa so možnosti za 
prodor na tuje trge še  
vedno odprte.
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Razmišljate o gradnji ali 
prenovi? Od petka do nedelje 
bo po vsej Sloveniji odprtih 
okrog 20 pasivnih hiš. Na 
ogledu teh lahko pridobite 
koristne informacije.

Sejma Ambient 
Ljubljana in Dom Plus 
vabita v prestolnico

Od 7. do 11. novembraPrihodnost v povezovanju Domovanje za samske Dnevi pasivne hiše

www.lumar.si
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STANOVANJE V MALEM

SAMSKI SE Z VSEM SRCEM  
OSREDOTOČIJO NA PROJEKT DOM

Živimo v času in družbi, v katerih se mladi 
ljudje kasneje ustalijo, pozneje poročijo 
in imajo manj otrok kot generacije prej. 
In čeprav po podatkih Združenih narodov 
in Evropske komisije danes tri četrtine 
Evropejcev živi v mestih, kjer smo si fizično 
blizu, saj nas od soseda loči zgolj stena, 
število enočlanskih gospodinjstev narašča. 
Vsak tretji prebivalec stare celine živi sam. 
Notranja oblikovalka Barbara Žnidarič 
opaža, da so zato v porastu majhna stano-

Vse več ljudi živi v enočlanskem gospodinjstvu. O tem, kako urediti dom, 
da bo samskim pisan na kožo, a bo hkrati ponujal priložnost za morebitno 
življenje v dvoje, razkriva oblikovalka notranjih prostorov Barbara Žnidarič  
iz podjetja Progrin.
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Njihova stanovanja so praviloma bolj urejena

Večina samskih ima več časa kot ljudje z družino, zato so bolj osredotočeni na projekt 
dom. Pogosto si želijo ustvariti prijetno domovanje, ki bo udobno tudi kasneje, ko 
bodo koga spoznali. Imajo izdelano predstavo, kako bi razporedili prostore in umestili 
pohištvo, in z velikim zanimanjem debatirajo o stilih, ki so jim pri srcu, in najljubših 
barvah, ki jih želijo vnesti v interier.

Stanovanja samskih so načeloma bolj urejena kot prebivališča parov, veliko manj so 
kaotična kot domovi družin. Samski opremljanje svojih kotičkov dojemajo kot ritual in 
pogosto preurejajo dom, pleskajo stene ali premikajo pohištvo, opaža Barbara Žnidarič.
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vanja, fleksibilni apartmaji in delovno-bivalna 
stanovanja, kjer se v majhnem prostoru zdru-
žujejo različni nameni uporabe ambienta.

Samsko življenje ima v družbi danes manj 
grenak priokus kot v preteklosti, pravzaprav 
marsikdo samsko življenje dojema kot pri-
ložnosti za osebnostno rast, ne nazadnje 
tudi kot življenjski slog. Kakšne pa so vaše 
izkušnje z opremljanjem stanovanj samskih 
ljudi?
"Skupino samskih gospodinjstev ne sesta-
vljalo le študentje, mladi in ločenci v srednjih 
letih, marveč tudi starejši, ki so jim umrli par-
tnerji. Samski imajo edinstveno priložnost, da 

v stanovanju ustvarijo oazo dobrega počutja 
popolnoma po svojem okusu, brez prilagajanj 
in prepiranja s partnerjem pred nakupom 
pohištva in dodatkov. Tudi oblikovalci se 
pospešeno ukvarjamo z opremljanjem 
majhnih stanovanj. Oprema za stanovanja 
samskih je premišljena in se velikokrat zlah-
ka postavi ob bok notranji opremi butičnih 
hotelov."

ZA UDOBJE VSAJ 25 KVADRATNIH METROV
Na internetu lahko denimo v Tokiu, v Parizu, 
Stockholmu in še kakšnem velikem mestu naj-
demo izjemno majhna stanovanja, ki jih ljudje 
opremijo tako, da izkoristijo vsak kotiček. Se 
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Barbara Žnidarič, notranja 
oblikovalka: "Večina samskih 
ima izdelano predstavo, kako bi 
razporedili prostore in umestili 
pohištvo, in z velikim zanimanjem 
debatirajo o stilih, ki so jim pri srcu."

Zlasti v stanovanjih samskih žensk 
bomo večkrat opazili vsaj knjižni 
kotiček, če že ne domačo knjižnico. 
Ko v bližini ni nikogar drugega, je 
knjiga vselej odlična prijateljica, ki 
nahrani dušo.

Oprema za stanovanja samskih je 
premišljena in se velikokrat zlahka 
postavi ob bok notranji opremi 
butičnih hotelov.

Pohištvo s pridihom moške 
elegance v stanovanju skrbnega 
moškega velikokrat spremljajo tudi 
avdiovizualne naprave, ki navdušujejo 
z zvokom in sliko.

v prihodnosti obetajo miniaturna stanovanja 
tudi pri nas?
"V praksi se ponekod v velemestih pojavljajo 
celo tako imenovani mikroapartmaji, ki so 
manjši od 13 kvadratnih metrov. V takšnih 
stanovanjih sta pohištvo in oprema modu-
larna, kar omogoča, da prostoru v hipu 
spremenimo namembnost. V Sloveniji je 
še veliko možnosti gradnje na nepozidanih 
zemljiščih, zato ni pričakovati, da bo takšna 
vrsta stanovanj pri nas v porastu. Vsaj v bližnji 
prihodnosti ne."

Kako velik naj bo dom samskega, da bo biva-
nje udobno?
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"Za udobno bivanje samske osebe je potreb-
nih vsaj 25 kvadratnih metrov. Tako ni treba 
neprestano premikati pohištva, kar lahko 
postane utrujajoče. Od 25 do 35 kvadra-
tnih metrov že zagotavlja, da z manjšimi 
domiselnimi rešitvami in navidezno ločnico 
med spalnim in dnevnim kotičkom uredimo 
kakovostno bivalno okolje. Zaželeno je, da 
ima stanovanje samskih manjši balkon ter 
predsobo in kopalnico v ločenem prostoru. 
Posebno pozornost velja posvetiti opremlja-
nju balkona, saj na njem običajno preživimo 
več časa, kot si sprva predstavljamo. V 
toplejših mesecih lahko namreč balkon 
postane jedilnica, bralni kotiček in prostor 
druženja."

PRED NAKUPOM
Kako in kje lahko preverimo kakovost gradbe-
nih in drugih materialov v stavbi, ko kupujemo 
nepremičnino?
"Prodajalec novih stanovanj je dolžan pred 
nakupom zagotoviti vpogled v Dokazilo o 
zanesljivosti objekta, kjer so certifikati vseh 
vgrajenih materialov. Vsekakor priporočam, 
da pred nakupom ali najemom stanovanje 
pregleda gradbeni inženir, ki bo znal svetova-
ti, ali je stanovanje primerno za nakup.

V starejših stanovanjih je lahko več skritih 
pomanjkljivosti in napak, velikokrat se čez 
čas izkaže, da je bila pod svežimi ometi skrita 
plesen, da so inštalacije dotrajane, sanacijska 
dela površno izvedena. Pozorni moramo biti 
tudi na izolativnost stavbe in režim ogre-
vanja, da tekoči mesečni stroški ne bodo 
previsoki."

BIVANJE SAMSKIH KOT V HOTELU
Kaj menite o večstanovanjskih enotah, ki so 
namensko zgrajena za samske, kot je denimo 
kompleks Messecarree na Dunaju, kjer imajo 

v stavbi več kot 600 manjših stanovanj z bal-
koni, vendar skupne pralnice, skupne družab-
ne prostore in stavba pravzaprav deluje kot 
nekakšen hotel?
"Če na te enote gledam z ekološkega in 
ekonomskega vidika, je to optimalna rešitev. 
Zmanjša se poraba zemljišč, znižajo se stro-
ški gradnje, objekt bo med obratovanjem 
porabil manj energije. Investitorji se v tem 
primeru prilagajajo povpraševanju na trgu, 
ki narekuje, da trg potrebuje stanovanja v 
velikem stanovanjskem kompleksu, kjer je 
stanovalcem vse na dosegu roke: skupna 
pisarna, prostor druženja, v svoji bivalni 
enoti včasih ne potrebujejo niti kuhinje ali 
pralnega stroja.

Če na zadevo gledam s sociološkega vidika, 
je lahko takšen način življenja, potem ko 
dopolnimo 30 let in več, malce zastrašujoč. 
Sprašujem se, ali naša družba ni več sposob-
na sprejeti odgovornosti, ki jo prinese obdo-
bje zrelosti, da se posameznik popolnoma 
suvereno odloči za življenje večnega študen-
ta. Ali pa se mladi na vstopu v zrelo obdobje 
zgolj sprijaznijo z dejstvom, da si ne morejo 
privoščiti kaj drugega kot življenja v večstano-
vanjski enoti."

Ali opažate velikokrat kolebanja samskih pri 
odločitvi za nakup stanovanja?
"Gre bolj za značilnost v mišljenju mladih, ki 
se povsem udobno počutijo v najemniškem 
stanovanju in se ne želijo vezati na imetje, 
tako kot so to počele prejšnje generacije. 
Investicija v stanovanje se tudi marsikate-
remu samskemu ne zdi rentabilna, zato se 
vse pogosteje odločijo za najem stanovanja. 
Vzrok za to najdemo tudi v njihovih pogostih 
selitvah in spremembah življenjskega sloga. 
Samski namreč niso vezani na potrebe in 
želje partnerjev ali družine, zato so lahko brez 

slabe vesti nestanovitni in v pogostih selitvah 
nemalokrat tudi uživajo. Zaradi digitalizacije 
službeno niso vezani na določeno okolje, delo 
lahko opravljajo z vseh koncev sveta, tudi iz 
domačega fotelja."

Pa tisti, ki jih pogosto pakiranje kovčkov ne 
navdušuje preveč?
"Ti imajo pred nakupom stanovanja pomi-
sleke o razmerju med velikostjo in ceno 
stanovanja. Veliko samskih si zaradi manj-
šega proračuna ne more privoščiti nakupa 

Tipčno žensko,  
tipično moško

V stanovanju samske ženske  
običajno najdemo naslednje  
poudarke:
µ dišeče svečke, dekor v nežnih 
odtenkih, fotografije in napise  
s pozitivnimi mislimi
µ pohištvo v eklektičnem ali 
romantičen stilu,
µ tkanine, preproge, zavese, odeje  
in okrasne blazine,
µ emocionalna atmosfera, toplina  
in udobje,
µ knjižni kotiček z udobnim foteljem  
in talno svetilko,
µ brezmejna urejenost doma, skoraj 
sterilni kuhinja in kopalnica,
µ hišni ljubljenček.

V stanovanju samskega moškega:
µ temnejši barvni poudarki in odtenki 
sten, karizmatične tapete,
µ pohištvo s pridihom moške 
elegance, večinoma hotelski, 
rustikalen in industrijski slog,
µ parfumi, oblačila in obutev, 
razporejeni po namembnosti,
µ prepolni koš umazanega perila,  
iz katerega visijo nogavice,
µ pametne inštalacije, ki jih upravljajo 
na daljavo prek mobilnega telefona.
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Zaželeno je, da ima stanovanje 
samskih balkon ali teraso, saj na njem 
običajno preživimo več časa, kot 
si sprva predstavljamo. V toplejših 
mesecih lahko balkon postane 
jedilnica, bralni kotiček in prostor  
za sprostitev.
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Ne brlog, temveč dom

Več kot 90 odstotkov časa preživimo 
v zaprtih prostorih in ob tem je treba 
upoštevati tudi to, da je zrak zlasti v 
velikih mestih vedno bolj onesnažen. 
Trenutno je v velikem porastu uporaba 
prezračevalnih sistemov, ki izboljšajo 
kakovost zraka v notranjosti. V 
stanovanje je dobro vnesti svežino 
in poskrbeti za udobje. Žnidaričeva 
zato svetuje, da uporabite naravne 
materiale in barvne detajle, ki so vam 
pri srcu. V ambient postavite veliko 
sobno rastlino, steno popestrite s 
fototapeto, ki prikazuje prizor iz narave, 
poleg osnovne razsvetljave poskrbite 
še za ambientalna svetila, ki prostorom 
dajo poseben poudarek. Ključno je 
poskrbeti, da stanovanje ne bo zgolj 
brlog, v katerega se vračate, da v njem 
opravljate osnovne življenjske funkcije, 
ampak bo postalo vaš dom, v katerem 
boste predano uživali vsak trenutek.

večsobnega stanovanja, lahko pa si privoščijo 
manjše stanovanje, a so v dilemi, kaj bodo 
storili z njim, ko se bo pokazala priložnost 
za življenje v dvoje in si bodo kasneje morda 
ustvarili družino."

Je dilema upravičena?
"Trend nakupa ali najema manjših stanovanj 
se povečuje, zato menim, da lastniki majh-
nih stanovanj ne bodo dolgo iskali novega 
najemojemalca ali kupca. To bo po vsej verje-
tnosti mlada oseba ali par, ki želi zaživeti na 
svojem, starejša gospa ali ločenec v srednjih 
letih. Danes je velikokrat težje prodati veliko 
hišo kot manjše stanovanje."

PRIHODNOST STARIH HIŠ
Ali stare, energetsko potratne hiše, ki jih 
starejši ljudje težko vzdržujejo, predstavljajo 
priložnost - se da v njih urediti več manjših 
stanovanj?
"Seveda imajo te stavbe svoj potencial, 

čeprav je bila večina teh hiš zgrajena v času 
nekdanje Jugoslavije, kjer se je delalo počez, 
brez upoštevanja okoljskih zahtev po kakovo-
stnem oblikovanju prostora - tako interierja 
kot eksterierja. Tudi tlorisi pogosto niso 
optimalni.

Te zgradbe bi se sicer dalo preurediti v 
manjše enote, v katerih bi bivalo več ljudi, 
vendar lahko stroški kakovostne obnove 
hitro dosežejo stroške novogradnje. Danes 
so energetski standardi veliko zahtevnejši 
kot v času gradnje teh objektov, zato sta 
potrebni energetska sanacija in zamenjava 
dotrajanih materialov. Glede na to, da je člo-
vek v tempu življenjska izgubil stik z naravo, 
vrednote in s tem stik sam s sabo, je velika 
verjetnost, da se bo nekaj posameznikov 
spet preselilo iz mest v bolj umirjeno ruralno 
okolje. Vendar menim, da bo večina teh hiš 
ostala praznih in se bodo počasi spremenile 
v ruševine."


