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Razkošje, ki bi si ga  
morali privoščiti
Kakovosten interier je lep, individualen in kreativen, predvsem pa premišljeno zasnovan. 
To zlahka povemo z besedami, manj enostavno pa je takšen interier oblikovati, zlasti če 
nekdo nima znanja in izkušenj s področja notranjega oblikovanja.

Več poti je, ki vodijo do privlačnega bivalne-
ga ambienta. Ena od njih je premišljeno na-
črtovana prenova, po kateri bo stanovanje 
odsevalo zgodbo ljudi, ki bivajo v njem. Da bo 
prenova potekala čim manj stresno, smo za 
vas pripravili nekaj nasvetov.

Kako začeti
Najprej si vzemite dovolj časa za temeljit 
premislek, kaj sploh pričakujete od obnove. 
Morda si boste zaželeli le menjati dotrajano 
pohištvo in prepleskati nekaj sten. Morda pa 
ste ugotovili, da vam dom ne zagotavlja več 
optimalnega izkoristka prostora, in se odločili 
za njegovo popolno preobrazbo.
Če boste med prenovo posegali v nosilno 
konstrukcijo objekta oziroma spreminjali 
njegovo zunanjost, se oglasite v eni izmed 
projektnih pisarn, kjer vam bodo statiki in 
arhitekti svetovali, kje in kako je najbolj smo-
trno posegati v zasnovo hiše. Če bo treba, 
bodo poskrbeli za izdelavo projektne doku-
mentacije, s katero boste pridobili gradbeno 
dovoljenje.

STROKOVNA PREOBRAZBA DOMA Barbara Žnidarič 

Ne le veliki bivalni prostori, tudi 
vhodna veža marsikje kliče po 

prenovi. Nekateri se odločijo za rušenje 
sten in povezovanje veže z bivalnim 
prostorom, drugi nanjo gledajo kot  
na priročen vetrolov, ki potrebuje zgolj 
nekaj pleskanja in sodobnejše pohištvo,  
ki ne zavzame preveč prostora.  
(Foto: Sudbrock)
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Bodite pripravljeni
Potek preobrazbe doma je lahko precej na-
poren. Veliko je prahu in mogoče zaradi del 
nekaj časa ne boste mogli uporabljati kuhinje 
ali kopalnice. Stvari, ki jih sicer vsakodnevno 
uporabljate, bodo zložene v škatlah. Zato 
je ključno, da začnete projekt pripravljeni, z 
realnim časovnikom vseh del in z okvirnim 
izračunom, koliko denarja ste pripravljeni 
nameniti prenovi. Preobrazba doma je obi-
čajno precejšen finančni in časovni zalogaj. 
Vedite, da med deli marsikaj pač ne gre či-
sto po načrtih. Žal je trenutna realnost na 
gradbeno-obrtniškem področju precej kla-
vrna. Izvajalci so preobremenjeni, pri delih 
pogosto zamujajo, in ker se pojavljajo 
napake, se morajo stranke 
prepogosto ukvarjati tudi z 
reklamacijami. To lahko 
povzroči veliko slabe 
volje in podaljša 
rok dokonč-
ne obnove 
vašega 
doma.

Pristopite celostno
Pogosto se dogaja, da se naročnik obnove loti 
nesistematično, brez jasne vizije, kaj natanč-
no pričakuje. Nekatere hiše so bile večkrat 
dozidane z vseh strani, njihov tloris pa se spre-
minja vsakih nekaj let. Za prenovo so nekateri 
že porabili veliko denarja, sledilo pa je le še 
dodatno nezadovoljstvo. V tem primeru upo-
rabnik s svojim domom nikoli ni zares zado-

voljen in takemu je zagotovo 
krepko žal, da se je ni lotil 

s pomočjo arhitekta, 
ki bi mu pripravil 

celovit 

FOTOGRAFIJE

Si v novi kuhinji želite otok?  
Običajno je ta del, kljub temu da  

zahteva precejšen izdatek, najbolj oblegan 
prostor v domu, tako da ljudem na koncu 
nikoli ni žal denarja zanj. (Foto: Garant)
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Oblikovalec vam bo znal priporočiti 
preverjene mojstre in zanesljive 

izvajalce, s katerimi bodo dela izvedena 
kakovostno. (Foto: Hornbach)
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Uporaben prostor za omaro se  
ponuja ob najdaljši steni. Ta naj  

zagotavlja lahkotno odpiranje in  
zapiranje ter ponuja pravo mero  
notranjih razdelkov, nosilcev za čevlje, 
košar za perilo in škatel za shranjevanje, 
da boste zadovoljni z njeno skrito  
notranjostjo.  
(Foto: Interlübke)
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načrt. Če bi se lotil tako in ga postopoma rea-
liziral, bi prenova dala boljši rezultat, finančni 
zalogaj pa bi bil verjetno manjši.

Odločitev za oblikovalca
Sodelovanje z oblikovalcem notranje opreme 
se na prvi pogled zdi kot razkošje, ki si ga ne 
morete privoščite, vendar se vam bo investi-
cija najverjetneje obrestovala. Odločitev za 
pomoč pri opremljanju doma je popolnoma 
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Večja prenovitvena dela je vsekakor 
najbolje prepustiti veščim mojstrom. 

Če se tudi sami radi lotevate raznih opravil v 
hiši, poskrbite za tisto, s čimer boste domu 
dali končni pečat, da zasije v pravi, bolj 
osebni luči. (Foto: Hornbach)
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Da bi med prostori, ki so povezani med 
seboj, vzpostavili skladen dialog, je 

treba pri vsakem kosu opreme ali pri izbiri 
dekorativnih detajlov paziti na ujemajoč  
dizajn, material ali barvo, ki ohranja slogovno 
rdečo nit v stanovanju. (Foto: Interlübke) 7
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upravičena, še posebno ko ne znate uresničiti 
svojih idej ali vam za opremljanje doma pri-
manjkuje časa. Sodelovanje s strokovnjakom 
lahko projekt spremeni v prijetno izkušnjo. 
Poleg dobro izkoriščenega in opremljenega 
doma vam lahko namreč premišljena preno-
va prihrani tako čas kot denar. Naloga obli-
kovalca notranjih prostorov je, da po ogledu 
objekta naročniku dobro prisluhne in se osre-
dotoči na njegove želje. Morda bo ugotovil, 

Skupaj z notranjim oblikovalcem  
boste določili barve in izbrali materiale, 

ki bi jih želeli vključiti v prostor. Za bolj  
unikatne rešitve oblikovalec pripravi  
detajlne izrise načrtov pohištva, ki ga bo
 izdelal mizar. (Foto: Shutterstock)
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da bo pri projektu potrebno tudi sodelovanje 
statika in strojnega ali elektro projektanta.

Kakovostna rešitev  
ni naključje
Izmeri prostorov bo sledil tlorisni izris nove 
podobe stanovanja, v katerega se bo na kon-
cu prenove čim bolj uporabno umestilo pohi-
štvo. Skupaj boste določili barve in izbrali ma-
teriale, ki bi jih želeli vključiti v prostor, skupaj 
z oblikovalcem boste obiskali salon notranje 
opreme. Za bolj unikatne rešitve bo pripravil 
detajlne izrise načrtov tistega pohištva, ki ga 
bo izdelal mizar. Če imate slabšo prostorsko 
predstavo, se lahko z njim dogovorite tudi za 
izdelavo vizualizacije prostora, ki bo ponudila 
njegov realni prikaz še pred dejansko 
izvedbo projekta. Oblikovalec vam bo 
znal priporočiti tudi preverjene in za-
nesljive izvajalce, s katerimi bodo dela 
na objektu opravljena kakovostno.
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Kakšen je vaš finančni okvir
Pri zasnovi prenove je pomembno, da se od-
krito pogovorite tudi o količini denarja, ki ste 
ga pripravljeni vložiti v opremo. Za začetek bo 
morda zadostoval že približen znesek, ki ga 
boste namenili obnovi. To je namreč pomem-
ben podatek za uspešnost dela oblikovalca in 
posledično uspeh prenove; le če bo natančno 
vedel, v katerem cenovnem okvirju mora sko-

zi ves postopek izbirati opremo in dodatke, 
bo lahko projekt izpeljal kakovostno in zno-
traj zastavljenih okvirjev. Sicer bo njegovo 
delo oteženo, vi pa boste manj zadovoljni s 
končnim rezultatom.

Pomoč poiščite pravočasno
Pogosto se zgodi, da oblikovalca notranje 
opreme pokličejo, ko so izvedene že vse in-
štalacije, napeljava in postavljene vse stene. 
Nato se izkaže, da pozicije niso optimalne in 
da bi bilo dobro kakšno inštalacijo ali steno 
prestaviti. Naknadne spremembe so običaj-
no izvedljive, a bi bilo veliko enostavneje in 
skoraj vedno tudi cenejše, če bi oblikovalca 

k sodelovanju povabili že na za-
četku projektiranja. Zato vam 
svetujemo, da strokovnjaka poi-
ščite pravočasno, ne le ko gre za 
novogradnjo, ampak tudi pri vsa-
ki prenovi.
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BARBARA ŽNIDARIČ, oblikovalka notranje opreme

Nagrada je 
zadovoljstvo 
ljudi
Moje stranke so zame izredno pomembne 
in pogosto z njimi navežem skoraj prijatelj-
ski odnos. Morda tudi zato ni čudno, da tu 
in tam s kom ne pridemo skupaj. Nekdo 
denimo zavrne mojo ponudbo, ker se mu 
zdi cena storitve previsoka. Tega seveda ne 
zamerim, prijazno se zahvalim za zaupanje 
in se s tem ne obremenjujem. Za takšno raz-
mišljanje imam seveda svoje razloge. Če na-
mreč kot strokovnjakinja na svojem podro-
čju niti sama ne cenim sebe in svojega dela, 
me tudi drugi ne bodo cenili. Zato odidem 
naprej po svoji kreativni poti, ker verjamem, 
da mi določena stranka ni bila namenjena 
in bo na vrata potrkala druga, s katero se 
bom ujela in bo zadovoljstvo obojestran-
sko. Delo oblikovalke namreč dojemam kot 
poslanstvo, je moja strast in konjiček, s ka-
terim se rada ukvarjam tudi v prostem času. 
Če mi ne bi bilo treba plačevati položnic in 
vmes tudi kaj pojesti, bi delo opravljala tudi 
brezplačno. Zato med delom nikoli ne raz-
mišljam o zaslužku, ampak pride denar sam 
po sebi, kot nagrada za moj trud.

Dobro bi bilo, ko bi vsak investitor razu-
mel, da znesek za storitev notranjega obli-
kovalca ali arhitekta še zdaleč ni njegov čisti 
zaslužek. Od njega je treba odbiti davek na 
dodano vrednost, nato še vse davke in pri-
spevke na plače pa stroške najemnine, elek-
trike in ogrevanja, vzdrževanja računalniške 
opreme, licenčnih programov, izobraževanj 

in še bi lahko naštevali. V zaslužku, ki osta-
ne, pa so poleg znanja in strokovnosti zajeti 
tudi ves čas, ki ga bodisi arhitekt bodisi obli-
kovalec notranje opreme predano posveča 
stranki, in seveda vse ideje, ki se porodijo za 
stranko.

Kako poteka moje sodelovanje s tistimi, 
ki si želijo prenovo ali skladno opremljen nov 
dom? Na prvem razgovoru se najprej dobro 
spoznamo; šele ko razberem njihova priča-
kovanja, se mi lahko začnejo rojevati ideje, 
povezane z njihovim domom. Toda moje 
zamisli niso sistematične, ampak se po-
rodijo potem, ko nekaj dni in pogosto tudi 
noči razmišljam o njihovih željah, o vseh 
dejavnikih prenove in o prostoru, ki bo po-
svečen samo njim. Sledijo risanje načrtov, 
priprava vizualizacij in kopica sestankov 
tako s stranko kot z izvajalci. Mnogo mojih 
skrbi, povezanih s projektom, ostane seve-
da samo meni: da kje ne bi naredila napake 
ali pa da izvajalcem, ki sem jih priporočala, 
ne bi uspelo opraviti vseh del v časovno 
dogovorjenem terminskem načrtu - k sreči 
delam s takimi, da me kakovost izvedenih 
del ne skrbi. Hkrati izbiram še svetila, tape-
te, posteljnino in druge detajle, usklajujem 
barvne kombinacije in obdelavo materia-
lov. Šele čisto na koncu, ko je vse delo kon-
čano, pride na vrsto moja prava nagrada. 
To je zadovoljna stranka, ki se veseli končne 
notranje podobe svojega doma.

Ko se lotevate prenove doma, imate 
imenitno priložnost, da ohranite 

vse, kar vam je dragoceno, še prej pa  
po hitrem postopku iz stanovanja izločite 
vso opremo in drobnarije, na katerih se je 
leta zgolj nabiral prah. Dajte končno  
priložnost sveži energiji, da zaveje  
v prostoru. (Foto: Djd/www.xooon.de) 
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Redek ali unikaten kos opreme  
lahko vidno popestri interier.  

Vendar je treba natančno načrtovati  
njegovo umestitev, da bo zaživel  
v prostoru tako, kot se spodobi.  
(Foto: Lande)

9


