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OTROŠKA SOBA

Vsak od nas ve, kako pomemben je v 
otroštvu svet zase, ki ga ponuja otroška 
soba. Vanjo se otrok umakne, ko si želi 
miru, se sam igra, uči ali preprosto uživa 
v prostoru, ki je samo njegov. Barbara 
Žnidarič poudarja, da je dobro in prav, 
da ima vsak otrok tudi čas zase, ko zapre 
vrata otroške sobe in se v njej sam igra. 
Tako lahko odkriva in raziskuje, riše, barva 
in ustvarja, s čimer buri svojo domišljijo.

Dinamična postavitev pohištva
Otroška soba naj spodbuja otrokovo krea-
tivnost, igro, predvsem pa buri domišljijo. 
Vse to dosežemo z ustreznim pohištvom. 

Notranja oblikovalka meni, da bo pohi-
štvo v različnih nivojih poleg individualne 
kreativnosti krepilo tudi gibalno ustvarjal-
nost otroka. "Ko je otrok dovolj motorič-
no sposoben, lahko posteljo dvignete od 
tal in ob njej pritrdite lestev ali plezalno 
mrežo. Pod posteljo tako pridobite doda-
ten prostor za otroško skrivališče, ki ga 
lahko zastrete s tekstilnimi zavesami," 
pravi Žnidaričeva. Svetuje, da v sobi, če 
prostor to dopušča, namestite plezalno 
steno, da bo sobi dodala pridih adrena-
linske pustolovščine. "Izdelate jo lahko 
sami. V vezano ploščo izvrtajte luknje, v 
katere boste pritrdili oprimke.  

PROSTOR, KI NETI OTROKOVO 
KREATIVNOST

Otroška soba je otrokov svet. V njej mu lahko z domiselnimi rešitvami 
ustvarimo vzdušje, ki bo vzpodbujalo njegovo radovednost, razmišlja 
Barbara Žnidarič, oblikovalka notranje opreme. 

SANJA VEROVNIK

Soba naj raste z otrokom

Barbara Žnidarič svetuje, da naj bo 
osnovno pohištvo v toplih in naravnih 
odtenkih, ki ne bijejo v oči. “Tako bo 
otroška soba rasla skupaj z otrokom. 
Osnovno pohištvo lahko ostaja skozi 
leta enako, menjamo le manjše kose 
pohištva, dodatke in dekoracijo,” 
razmišlja sogovornica, ki pravi, da lahko 
monotonost otroške sobe razbijemo z 
zanimivo postavitvijo polic, atraktivnimi 
svetili, barvnimi blazinami, s preprogami 
in zavesami, s tapetami, slikami ali 
fotografijami.
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Za naravni videz plezalne stene zaščitite 
vezano ploščo s slojem naravnega rastlin-
skega olja. Za popestritev lahko nanjo pri-
lepite fototapeto gorovja, zemljevid sveta 
ali kakšen drug motiv, s katerim boste 
oživili domišljijski otroški svet. Ne pozabite 
še na mehko blazino pod plezalno steno, 
da bo blažila morebitne padce," opozori 
sogovornica.

Slikanje po omari? Zakaj pa ne!
V otroški sobi so omare nepogrešljiva opre-
ma, a nekatere delujejo pusto, dolgočasno. 
Lahko pa se omara spremeni v veliko slikar-
sko platno. "Vrata velike garderobne omare 
naj bodo izdelana iz površin, ki se lahko eno-
stavno očistijo," svetuje oblikovalka notranje 
opreme. Najprimernejša gladka površina za 
risanje je po njenih besedah kaljeno steklo, 
za slikanje po gladkih površinah pa so pri-
merne vodenke in prstne barve. Raznovrstne 
gladke pohištvene površine so tudi bolj 
ustrezne za lepljenje plakatov in risb kot pa 
stene, na slednjih se poškoduje barva, in 
leseno pohištvo, ki sčasoma spreminja barvo 
zaradi sončne svetlobe, še doda Žnidaričeva.

Magneti in barve za popestritev
Barve imajo v malčkovi sobi poseben 
pomen. So nepogrešljive. Notranja obliko-
valka na eni od sten priporoča magnetno 
barvo in barvo za table, ki sta izdelani na 
vodni osnovi in se zlahka oprimeta različnih 
podlag, kot so lepenka, les, steklo, kovina in 
stena. "Na dobro osvetljene in prazne stene 
nanesite magnetno barvo ali barvo za table, 
lahko tudi kombinacijo obeh. Pri tem bodite 
pozorni, da magnetno barvo s čopičem 
enakomerno in v več križnih nanosih nane-
sete pod barvo za table. Po barvi za table se 
lahko piše z običajnimi kredami. S kombina-
cijo obeh barv tako otroku omogočite veliko 
risalno-pisalno površino, na katero se lahko 
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Barbara Žnidarič, oblikovalka notranje 
opreme, mag. dizajna, iz Noa studia 
v Radencih: "Vsak otrok naj ima na 
voljo tudi čas zase, ko zapre vrata 
otroške sobe in se sam igra."

[ 1 ]

Televizor ne sodi v otroško sobo

“Otroška soba je primarni otrokov 
prostor, kjer televizor in igralne konzole 
nimajo kaj iskati, saj s tem otroku 
pogosto omogočimo nenadzorovani čas, 
ki ga preživi pred televizijskim zaslonom,” 
pravi Barbara Žnidarič, magistrica 
dizajna. “Namesto da mu dovolimo ure 
animiranja v virtualnem svetu, mu z 
enostavnimi triki spremenimo sobo v 
kreativno delavnico, ki ga bo sama po 
sebi vabila k ustvarjanju in razmišljanju o 
novih izzivih.”
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Branje, igranje ali pogled skozi 
okno - vse to ponuja svetel prostor 
ob oknu. Enkrat tedensko bo treba 
preveriti tudi, ali lončnica potrebuje 
zalivanje. Kdo ve, morda skrb za 
rastlino preraste v veliko ljubezen do 
vrtnarjenja.
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tudi pritrdijo magneti, ki naj bodo v obliki 
črk in raznih geometrijskih oblik ter v različ-
nih barvah," pojasni Žnidaričeva. In že bo 
soba dobila videz kreativne delavnice.

Barvna preproga iz starih oblačil
Seveda so v otroški sobi zaželeni tudi zani-
mivi barvni odtenki, a pri barvah vendarle 
ne velja pretiravati. Sogovornica opozori, 
da lahko kričeče barve pri otroku povzročijo 
učinek nemira, zato zelo močnih barvnih 
tonov ni priporočljivo uporabljati na velikih 
vidnih površinah. Močne barve omejite na 

dodatke in dekoracijo, kar bo popestrilo 
prostor. "V dobro osvetljenem delu otroške 
sobe položite raznobarvno preprogo. Ta 
bo ne samo poživila videz sobe, ampak 
bo otroku tudi ponudila primerno mehko 
igralno površino. Izberite preprogo, ki vklju-
čuje vsaj tri osnovne barve in vzorce, kot 
so krog, kvadrat, šesterokotnik ali črte," 
našteje oblikovalka notranje opreme. Pravi, 
da lahko veliko okroglo barvno preprogo 
naredite tudi sami - in sicer iz starih oblačil. 
Barve preproge se lahko ponovijo na pohi-
štvenih dodatkih ali dekorativnih blazinah. 

Barva za table, izdelana na vodni 
osnovi, se zlahka oprime različnih 
podlag, kot so lepenka, les, steklo, 
kovina in stena. Takšna površina bo 
nadvse zanimiva za male risarje.
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Stiropor je odličen material za 
razstavni pano, ker je lahek in 
primeren za pritrjevanje z risalnimi 
žebljički. Preden ga pritrdite na 
steno, ga oblecite v vzorčasto blago. 
(Izdelava: Barbara Žnidarič)
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Pri manjših otrocih namesto preproge upo-
rabite blazine različnih barv in oblik, ki se 
zložijo v celoto ali se uporabljajo ločeno, še 
doda sogovornica in poudari, da je pri tem 
dobrodošlo upoštevati pravilo manj je več, 
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V najzgodnejšem obdobju bodo 
v glasbenem kotičku zadostovale 
mehke blazine za sedenje in odeja. 
Čez leto ali dve pa boste tja že lahko 
postavili stojalo za note in držalo za 
inštrument.
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Slikovita dežela na steni in magnetni 
liki spodbujajo domišljijo in porajajo 
vedno nove zgodbe.
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Organizirani (ne)red

Ne glede na velikost sobe je po 
besedah notranje oblikovalke otroku 
treba zagotoviti prostor, kjer bo lahko 
svobodno ustvarjal in se igral. “Če otrok 
rad slika, naj nanj v kotu sobe vedno 
čaka slikarsko stojalo s platnom, čopiči 
in barvami. Če ga navdušuje igranje 
kitare, naj bo stojalo z notami vedno 
pripravljeno. Če sanja, da bo postal 
pesnik, naj bosta zvezek z zapiski in 
svinčnik odložena na pisalni mizi,” 
našteva sogovornica in nadaljuje, da 
to ne pomeni, da je otrokova soba 
nenadzorovano razmetana, ampak 
da v njej vlada organizirani in kreativni 
(ne)red, ki otroku omogoča, da v 
trenutku navdiha poljubno ustvarja ter 
se prepušča brezmejnosti in barvitosti 
svojih sanj in domišljije.
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zato bodite previdni z intenziteto in barvnim 
ponavljanjem vzorcev.

Poleg naravne svetlobe še ambientalna
Podobno kot barve tudi pravilno izbrana 
svetloba vpliva na razpoloženje, spodbuja 
kreativnost in narekuje tempo. Otrokova 
soba naj ima dovolj naravne svetlobe, pou-
dari Žnidaričeva. Poleg slednje pa ne sme 
manjkati tudi kakovostna in funkcionalna 
razsvetljava na delovni površini in ob postelji. 
"Ambientalna svetloba v otroški sobi pričara 
pravljično atmosfero. Izberite dekorativno 
svetilo z izrezi, ki v prostor mečejo sence. Na 
stropu, steni ali pod in nad pohištvom name-
stite LED-trak, ki omogoča reguliranje barve 
in intenzivnosti svetlobe ter ustvarja različne 
kreativne scenografije prostora, pri tem pa ne 
pretiravajte s številom svetil in raznolikostjo 
razsvetljave," svetuje notranja oblikovalka.

Ustvarjalni kotiček
Otroci so kreativna bitja, radi ustvarjajo. 
Njihovi izdelki so domiselni, nanje so tudi 
ponosni. Na vidnem mestu v otroški sobi 
zagotovite prostor, ki bo namenjen razstavi 
malčkovih izdelkov, s čimer boste še bolj 
spodbudili njegovo ustvarjalno žilico. Ali kot 
pravi Barbara Žnidarič: "Skupaj z otrokom 
izdelajte razstavni pano. Nadvse primerna 
površina zanj je stiropor, ker je lahek in pri-
meren za pritrjevanje z risalnimi žebljički. 
Kos stiropora oblecite v vzorčasto ali barvno 
blago in ga pritrdite na steno. Otrok bo na 
pano sam lepil ali pritrjeval svoje risbe. Poleg 
panoja pritrdite polico, namenjeno odlaga-
nju otrokovih umetniških skulptur iz gline, 
blaga, papirja in drugih materialov. Skrbno 
razstavljeni umetniški izdelki bodo v otroku 
zlahka prebudil ponos in ga spodbujali na 
ustvarjalni poti."
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