
Skoraj ničenergijska hiša ni 
vesoljska kapsula, temveč 
stavba, ki omogoča  
zdravo in udobno bivanje 
po dostopni ceni,  
ob majhni rabi energije.

Pri opremljanju prostorov 
prisluhnite svoji intuiciji, 
obenem pa ohranite 
fokus in poskrbite, da  
v prostorih ne bo gneče  
s pohištvom.
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V prostoru, ki je dragocen 
podaljšek stanovanja, lahko 
uživamo ne samo, ko nas 
greje sonce, temveč tudi ob 
slabem vremenu. Vendar 
ga je treba smiselno urediti.

Sejma Ambient in 
Dom Plus od srede 
vabita v Ljubljano.

Od 10. do 14. novembraOpremljanje doma Sodobna gradnja Bivanje na terasi

 www.marles.com
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OPREMLJANJE DOMA

Vsak dom je zgodba zase, napisana po 
željah in bivanjskih navadah njegovih 
stanovalcev, pravi Barbara Žnidarič. "Ne 
glede na modne trende si dom opremite 
po svojem navdihu. Če imate radi vzorce 
in barve, si umislite barvit ambient, ven-
dar izberite komplementarne barve. Če 
so vam bolj pri srcu ambienti v umirjenih 
barvnih tonih, pa poskrbite, da prostor 
ne bo deloval dolgočasno," svetuje 
Žnidaričeva in pri opremljanju ljudem 
polaga na srce, naj prostorov ne natrpajo 

s preveč pohištva, dodatki in raznimi 
pogosto neuporabnimi predmeti. Prostori 
naj bodo zračni in pretočni, da se boste 
po njih gibali sproščeno, drugače se v 
svojem domu ne boste počutili dobro, 
prijetno, domače, poudari oblikovalka 
notranje opreme.

 ESTETIKO SI VSAK RAZLAGA PO SVOJE
Vsak prostor v stanovanju ima svojo 
vlogo. Začne se pri predprostoru in konča 
pri kopalnici ...

"Predprostor je prvo ogledalo doma, zato 
naj ima dovolj prostora za odlaganje in 
shranjevanje, da se ob prihodu ne boste 
spotaknili ob razmetane čevlje in da obe-
šalniki ne bodo prepolni plaščev. Bivalni 
prostor je običajno najbolj oblegan pro-
stor doma, zato naj ima zadosti naravne 
svetlobe in pravilno načrtovano razsve-
tljavo iz več virov. Spalnica je prostor 
počitka, zato v njej ustvarite umirjeno 
atmosfero, privoščite si dobro zatesnjena 
okna in ustrezna senčila, kakovostno 

POSKRBITE, DA V PROSTORIH NE BO 
GNEČE S POHIŠTVOM

Pri opremljanju doma je treba prisluhniti intuiciji in v prostor vdahniti svoj 
individualni pečat, je prepričana Barbara Žnidarič, magistrica dizajna iz 
podjetja Progrin.

SANJA VEROVNIK
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Kupovanje poceni pohištva

“Pri nakupu novega pohištva si vsak ne more privoščiti velike začetne investicije in si s tem 
zagotoviti najbolje izdelanega pohištva, ki bi preživelo vsaj eno generacijo. Vendar opažam, 
da je danes težava v avtentičnosti,” razmišlja Barbara Žnidarič. “Smernice v oblikovanju 
nasploh se neprestano spreminjajo, kar je dobro za polnjenje blagajn velikih pohištvenih 
korporacij, vendar slabo z vidika funkcionalnosti, ekologije, sociologije in pogosto tudi 
estetike. Potrošniki pogosto kupimo poceni pohištvo tudi zato, ker bo, kot radi rečemo, 
čez pet let tako ali tako iz trenda in ga bomo takrat nadomestili s sodobnejšo, ponovno 
ceneno različico. Nič ni narobe, če kupimo poceni pohištvo, če nam je zares všeč in vemo, 
da ga bomo uporabljali zares dolgo. Da zamenjamo stari parket, ki bi ga lahko dobro 
obnovili, s cenenim umetnim materialom, pa se mi zdi nesmisel.”
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vzmetnico ter rjuhe in posteljnino, ki so pri-
jetne na dotik. Kopalnica je prostor intime, 
higiene in razvajanja. Opremite jo tako, da 
bo v vseh pogledih zadostovala individual-
nim potrebam vseh družinskih članov."

Slovenci smo pregovorno radi mojstri za 
vse, tudi za opremljanje doma, na koncu 
pa opazimo, da smo naredili konkretne 
napake. Kje se "samoopremljevalcem" naj-
večkrat zalomi?

"Največkrat se zalomi pri kombiniranju 
različnih materialov in barvnih odtenkov. 
Vem, da si estetiko vsak razlaga po svoje, 
ampak ravno tu nam pogosto zmanjka nekaj 
dobrega občutka za lepoto in kakovost. 
Ugotavljam, da se stranke pogosto same 
težko odločijo, kaj jim je dejansko všeč, zato 
želijo vse preveč različnih slogov opremljanja 
in med seboj neusklajene predmete natrpajo 
v en prostor. Pogosto je težava tudi v tem, 
da imata partnerja različen okus in se pri 
opremljanju ne znata najbolje uskladiti. Tako 
nastane kaos, um si v takem prostoru ne 
spočije, saj oči begajo med različnimi detaj-
li, teksturami in oblikami. Ker je prenova 
starega stanovanja ali opremljanje novega 
pogosto kaotično opravilo, predlagam, da 
se pred izborom pohištva in barv umirite ter 
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si prisluhnete, kakšen učinek želite doseči v 
prostoru. Nato se odločite za en slog opre-
mljanja in eno barvno kombinacijo. Veliko 
izvrstnih primerov barvnih kombinacij naj-
dete tudi na spletu. Zavedajte se, da je prva 
izbira intuitivna in zato velikokrat najboljša, 
zato ves čas opremljanja ohranite fokus na 
njej, ne begajte več med drugimi variantami 
in možnostmi."

 CILJ JE STRANKAM UREDITI DOM
Zakaj se je dobro pri načrtovanju opremlja-
nja doma obrniti na strokovnjaka - bodisi 
arhitekta bodisi opremljevalca prostorov - in 
kdaj je pravi trenutek, da se za to odločimo?

"Ker je vsak strokovnjak na svojem podro-
čju, poleg tega boste, če boste načrtovali 
sami, za opremljanje doma porabili veliko 
energije, živcev in predvsem časa, v katerem 
bi lahko počeli kaj drugega. Pravi trenutek, 
da najdete strokovnjaka, je takoj, ko začnete 
resno razmišljati o prenovi in opremljanju. 
Arhitekt ali opremljevalec prostorov vam bo 
znal prisluhniti in vaše ideje, želje in potrebe 
združiti ter jih s svojim strokovnim znanjem, 

Zadnja leta trendi opremljanja 
narekujejo kombinacijo starih 
kosov pohištva z novimi, kar lahko 
pričara čudovito povezavo med več 
generacijami, med preteklostjo in 
prihodnostjo.

Barbara Žnidarič, oblikovalka notranje 
opreme iz podjetja Progrin: "Ker 
je prenova starega stanovanja ali 
opremljanje novega včasih kaotično 
opravilo, se pred izborom pohištva in 
barv umirite ter si prisluhnite, kakšen 
učinek želite doseči v prostoru."
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estetsko presojo in kreativnimi rešitvami 
povezati v celoto. Čeprav se zdi strošek, ki 
ga odštejemo za strokovno pomoč, veliko-
krat odveč, vam svetujem, da strokovnjaka 
najamete vsaj za pomoč pri kombinaciji 
barv in materialov, da bo tako prostor 
deloval usklajeno in bo prijeten za bivanje. 

FO
TO

: T
A

M
A

RA
 V

O
G

R
IN



KVADRATI PONEDELJEK, 8. NOVEMBRA 202124

OPREMLJANJE DOMA
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Strokovnjaka najemite vsaj za pomoč 
pri kombinaciji barv in materialov, da 
bo tako prostor deloval usklajeno in 
bo prijeten za bivanje.

Predprostor je prvo ogledalo doma, 
zato naj ima dovolj prostora za 
odlaganje in shranjevanje, da se ob 
prihodu v dom ne boste spotaknili ob 
čevlje in da obešalniki ne bodo polni 
plaščev.

Priporočljivo je, da se odločite za 
en slog opremljanja in eno barvno 
kombinacijo. Zavedajte se, da je prva 
izbira intuitivna in zato velikokrat 
najboljša.

V spalnici ustvarite umirjeno 
atmosfero, privoščite si dobro 
zatesnjena okna in ustrezna senčila 
ter kakovostno vzmetnico, rjuhe in 
posteljnino.
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Temno modra je v interierjih izjemno 
elegantna ter se da lepo kombinirati z 
naravnim lesom in svetlimi barvnimi 
odtenki.

Če imate radi vzorce in barve, si 
umislite barvit ambient, vendar 
izberite komplementarne barve.
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Oblikovalci in arhitekti svoje delo dojemamo kot poslanstvo, vanj 
vlagamo vse svoje znanje, naš poklic je naša strast in pogosto tudi 
hobi, s katerim se radi ukvarjamo tudi v prostem času. Naš najvišji 
cilj je, da za ljudi uredimo dom, v katerem se bodo počutili domače 
in prijetno, naša največja nagrada pa so zadovoljne stranke, ki se 
veselijo končne podobe svojega doma."

Česa se najprej lotite, ko dobite naročilo, da opremite dom?

"Na prvem sestanku se z investitorji spoznamo in ugotovimo, ali so 
naše stališče, ideje in energija, ki jo oddajamo, skladni. To je temelj 
dobrega sodelovanja med investitorjem in oblikovalcem oziroma 
arhitektom. Ko razberem pričakovanja strank, se mi začnejo rojevati 
ideje, povezane z njihovim domom. Toda moje zamisli niso sistema-
tične, ampak se porodijo potem, ko nekaj dni razmišljam o željah 
investitorja, o vseh dejavnikih prenove in o prostoru, ki bo posvečen 
samo njim. Sledijo risanje idejnih zasnov, nato podrobnih načrtov 
prostora in pohištva, izbor materialov in barv ter luči in dodatkov, 
priprava popisov, vizualizacij, nato kopica sestankov tako s stranko 
kot z izvajalci. Včasih je naročnikova želja, da pripravim samo idejno 
zasnovo tlorisne razporeditve prostora ali barvno študijo njihovega 
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OPREMLJANJE DOMA

doma, pogosto pa tudi celoten obseg pro-
jekta za izvedbo."

 NI ZA NA ODPAD VSE, KAR JE STARO
V Sloveniji je veliko starejših stanovanj in 
hiš - prav stari zidovi, visoki stropi, orna-
menti, morda stare lončene peči, masivna 
notranja oprema, star parket jim dajejo 
edinstven čar. Kako ohranite del starega in 
obenem omogočite stanovalcem, da zaživi-
jo na novo, v osveženem domu, ki omogo-
ča bivanje v skladu z aktualnim časom? 

"Vsi se moramo obnašati odgovorno do 
narave, le tako smo odgovorni tudi do 
sebe in soljudi. Rada poudarim, da ni za 
na odpad vse, kar je staro, pri delu pa se 
trudim, da investitorje navdušim nad ohra-
njanjem in prenavljanjem na prvi pogled 
dotrajanih in neuporabnih arhitekturnih 
elementov in starega pohištva. Na srečo 
zadnja leta tudi trendi opremljanja nare-
kujejo kombinacijo starih kosov pohištva z 
novimi, kar lahko pričara čudovite kombi-
nacije in povezavo med več generacijami, 
med preteklostjo in prihodnostjo, ujetima v 
trenutek sedanjosti.

Opažam, da je v porastu prenova starih 
objektov in stanovanj, ki imajo svoj čar, in 
v resnici ti prostori pogosto delujejo popol-
noma drugače in imajo bolj toplo in pristno 
energijo kot novi, izčiščeno oblikovani 
prostori. Seveda so danes tlorisne zasnove 
veliko bolj odprte kot nekoč, zato prostore 
združujemo s podiranjem sten, s tem pa 
dom pridobi popolnoma druge dimenzije in 
funkcionalnost."

OŽIVLJENI STARI KOSI
Kako konkretno se pri prenavljanju prosto-
rov in opremljanju interierja lotevate kom-
biniranja starega in sodobnega? Kako med 
elementi vzpostavite ravnotežje? 

"Dobra kombinacija v staromeščanskih sta-
novanjih je, da obdržimo parket v obliki ribje 
kosti, restavriramo kredenco in tramove, 

[ 9 ]
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V porastu je prenova starih objektov 
in stanovanj, ki imajo bolj toplo in 
pristno energijo kot popolnoma novi, 
izčiščeno oblikovani prostori.

Branje, igranje ali pogled skozi okno - 
vse to ponuja svetla otroška soba.

Največkrat se tistim, ki nimajo 
znanja o opremljanju, zalomi pri 
kombiniranju različnih materialov in 
barvnih odtenkov.

Kopalnico opremite tako, da bo v 
vseh pogledih zadostovala potrebam 
po intimi, higieni in razvajanju za 
slehernega družinskega člana.
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dodamo sodobno svetilo, kakovostno 
sedežno garnituro in novo kuhinjo. 
Tramove, parket in stare kose pohištva 
lahko tudi pobarvamo v bolj sodobne 
odtenke. V stanovanjih iz jugoslovanskih 
časov so pogosto zanimive stare ploščice 
in tapete, če pa so te dotrajane, jih pogo-
sto zamenjamo z novimi v podobnih bar-
vah in s podobnimi vzorci. Iz tega obdobja 
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je zanimiv kakšen kos tipsko oblikovanega 
pohištva, tudi svetila in predvsem stoli, ki 
jih damo na novo preobleči, da zasijejo v 
novi podobi. Zraven poiščemo novo pohi-
štvo v bolj umirjenih tonih, saj so dodatki in 
pohištvo iz preteklega obdobja precej retro 
- pisani in barviti."

 VESELI KONEC
Kdaj je projektiranje notranje opreme hiše 
ali stanovanja uspešno končano?

"Projekt je uspešno končan, ko je stranka 
popolnoma zadovoljna s končno podobo svo-
jega doma, ko se v njem počuti varno in prije-

tno, četudi kdaj ni po moje in s stranko sklene-
va kompromis na podlagi njenih želja. Dom je 
njen in konec koncev vsak zase najbolje ve, kaj 
mu zares ustreza. Oblikovalci in arhitekti smo 
z vami, da vas usmerjamo, vam svetujemo in 
pomagamo, vendar vam moramo vedno pri-
sluhniti in slediti vašim prioritetam."
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