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Za opremljanje svojega 
bivališča si vzemimo čas

Vesna Bizjak

Pri razmisleku o oblikovanju naših bivalnih prostorov naj sodelu-
jejo vsi člani družine, upoštevati pa moramo, da ima opremljanje 
vsakega njihovega dela svoje zakonitosti.

»Za funkcionalen dom, v katerem 
se boste dobro počutili in bo prila-
gojen vašemu življenjskemu stilu, je 
potreben temeljit premislek o že-
ljah in potrebah družine ter veliko 
časa za pogovor in 'brainstorming', 
preden sploh začnemo razmišljati o 
videzu notranje opreme, o materia-
lih in o barvah,« poudarja arhitektka 
Tina Okoren iz arhitekturnega studia 
TO arhitektura. Pri tem že na samem 
začetku arhitekt za notranjo opremo 
lahko pomaga sestaviti vse ideje, že-
lje in potrebe v smiselno celoto, or-
ganizirati tloris tako, da nam je pisan 
na kožo. »To je osnova, na kateri sku-
paj gradite ambient prostora do zad-
njih detajlov,« dodaja sogovornica.

Ker po njenih besedah prostor 
pomembno vpliva na naše počutje, 
zdravje in kakovost življenja, mora 
biti zasnovan skrbno,  funkcionalno, 
sodobno in tako, da se v njem poču-
timo prijetno in domače. Sodelova-

nje z arhitektom vse od ideje do iz-
vedbe projekta (arhitekt svetuje tudi 
pri izbiri preizkušenih, zanesljivih iz-
vajalcev), prihrani mnogo skrbi, časa 
in tudi denarja, saj se pri prenaglje-
nih odločitvah pri opremljanju po 
izkušnjah Tine Okoren vedno poja-
vijo nepredvidene težave in stroški. 

Kuhinja: matematični 
izračun za funkcionalnost

»Kuhinja naj bo zasnovana pre-
mišljeno, naj bo praktična, ergono-
mično oblikovana, prilagojena vaše-
mu življenjskemu stilu in navadam,« 
uvodoma poudarja Tina Okoren. 
Načrt kuhinje po njenih besedah 
prilagodimo tako, da bo delo v kuhi-
nji potekalo tako, kot teče postopek 
priprave hrane – pomembna je pra-
vilna organizacija delovnih centrov, 
osnovno izhodišče za pripravo načr-
ta pa je delovni trikotnik. »Pri tem 
je ne glede na obliko kuhinje po-

Za sodoben in funkcionalen dom 
je pomembno, da pred odločitvami 
o opremljanju prostorov dobro raz-
mislimo in skujemo načrt, ki se bo 

ujemal z našimi željami in potreba-
mi. V vsakem prostoru naj bo en več-
ji kos pohištva 's karakterjem'. Temu 
– in svojemu okusu – prilagodimo 

ostalo opremo. V fazi načrtovanja 
nam je v veliko pomoč arhitekt, ki 
zna naše želje prenesti najprej na 
papir, potem pa tudi v prostor.

»Arhitekt za notranjo opremo lahko 
pomaga sestaviti vse ideje, želje in 
potrebe v smiselno celoto, organi-
zirati tloris tako, da nam je pisan 
na kožo. To je osnova, na kateri 
skupaj gradite ambient prostora do 
zadnjih detajlov,« pravi arhitektka 
Tina Okoren.
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membno, da vsota razdalj med tremi 
glavnimi delovnimi centri (hladilnik, 
pomivalno korito, kuhalna plošča) 
ne znaša več kot 6,60 m.« Predvsem 
pri manjših kuhinjah je priporočlji-
vo, da mizar naredi kuhinjo po meri, 
saj šteje vsak centimeter.

Letošnji kuhinjski trendi so po 
besedah Tine Okoren v znamenju 
raznolikosti in večje drznosti pri stilu 
in uporabi barv, v ospredju so lese-
ni furnirji, barvni kontrasti, teksture, 
kovine (zlata barva) in beton – indu-
strijski stil. Element, ki kuhinji doda 
modernost, je steklena stenska oblo-
ga, zanimiva možnost pa je tudi zele-
na stena – vertikalni vrtiček, ki pa je 
za vzdrževanje bolj zahtevna.

Dnevno sobo in spalnico 
opredeljujeta sedežna 
garnitura in postelja

V obeh prostorih imamo dva ve-
lika elementa: sedežno garnituro in 
posteljo, ki ključno vplivata na raz-
poreditev ostale opreme v prostoru, 
zato je pomembno, da sta dimen-
zijsko in barvno usklajena z ostalim 
prostorom. Osnovno pohištvo, kot 
svetuje arhitekta, kupimo pri enem 
proizvajalcu, oz. nam ga izdela mi-
zar, tako da je stilno in barvno skla-
dno. Manjši kosi, kot so spominki s 
potovanj, pa naj se dodajajo pro-
storu postopoma, tako da v prostor 
vnesejo karakter in povedo zgodbo.

»Dnevni prostor je prostor za 
udobje in druženje, zato je po-
membno, da ga uredite po svojem 
okusu in se v njem dobro počutite,« 
poudarja arhitektka. K temu prispe-
vajo barve, teksture, osvetlitev pros-
tora pa tudi to, da je prostor čim bolj 
funkcionalen in prilagojen našemu 
načinu preživljanja prostega časa 
in hobijem. Če je prostor manjši, si, 
kot svetuje, postavimo prioritete, 
kaj nam v prostoru največ pomeni in 
temu prilagodimo ostalo. 

S pametnimi napravami 
bivališče upravljamo na 
daljavo

»Pametne naprave naše življenje 
poenostavljajo in izboljšujejo, 
z njihovo pomočjo je možno 
v naših domovih nadzirati in 
upravljati skoraj vse naprave, 
ki so povezane v isto mrežo,« 
Tina Okoren povzame pomen 
pametnega doma. Nekateri so 
po njenih izkušnjah navdušeni 
nad novimi tehnologijami in 
si v domu želijo najnovejših 
pametnih naprav, drugi so do 
njih zadržani, saj se tehnologija 
ves čas razvija. Prednost vidi 
predvsem v tem, da lahko svoj 
dom upravljamo kar na daljavo: 
ogrevanje ali hlajenje vklopimo 
na daljavo in pridemo domov v 
želeno temperaturo. Pri vstopu 
se luči samodejno prižgejo, igrati 
začne glasba, nam pa ni treba 
niti migniti s prstom. Ko smo v 
službi ali pa drugem koncu sveta, 
lahko opazujemo, kaj se dogaja 
doma. »Verjetno bodo v priho-
dnosti pametne naprave postale 
uspešne in nepogrešljive,« za-
ključi arhitektka.

Prostor 
pomembno vpliva na 
naše počutje, zdravje 
in kakovost življenja, 
zato mora biti zasnovan 
skrbno, funkcionalno, 
sodobno in tako, da se v 
njem počutimo prijetno 
in domače.

V spalnici sta poleg postelje os-
nova še garderobna omara in nočna 
omarica. »Če je prostorsko možno, si 
garderobno sobo uredimo v sosed-
njem prostoru in tako pri uporabi ne 
motimo partnerja. Kdor bere v pos-
telji, potrebuje bralno lučko, police 
za knjige in tapecirano posteljno 

vzglavje, da mu bo pri tem udobno,« 
naniza nekaj nasvetov sogovornica.

Prenova kopalnice – v 
prostor za sprostitev

Kopalnico vedno pogosteje upo-
rabljamo tudi kot prostor za sprosti-
tev in razvajanje, zato Tina Okoren pri-
poroča, da načrtujemo v stanovanjski 
enoti več kopalnic oz., kjer je dovolj 
prostora, tudi ‘en-suites’ kopalnice, v 
katere je vhod direktno iz spalnice.

Pred prenovo je tudi tu potreben 

razmislek: zakaj kopalnico prenav-
ljamo (oz. potrebujemo dodatno) in 
dober načrt, predvsem zaradi pozicij 
vodovoda, odtokov, prezračevanja.  

»Kopalnico uredimo glede na to, 
koliko oseb jo uporablja, kaj v njej 
potrebujemo, pri opremi pa načrtuj-
mo tudi dovolj prostora za shranje-

vanje, poskrbimo za pravilno moč 
in razporeditev svetil,« poudarja 
in svetuje, da keramiko izberemo 
v nevtralnih barvah ter za sledenje 
trendom raje poskrbimo z dekoraci-
jo, ki jo zlahka menjamo.

Razsvetljava je pomemben 
del celostne podobe doma

Svetloba v prostoru močno vpli-
va na naše počutje in razpoloženje, 
zato je razsvetljava pomemben del 
celostne podobe doma. »Že sama 

svetila so kot nakit doma – prostor 
spremenijo s svojim videzom, nato 
pa s svetlobo ustvarjajo različna raz-
položenja za različne priložnosti,« 
pojasni sogovornica pomen svetil. 

Dobra razsvetljava je odvisna od 
namembnosti prostora in naših de-
javnosti, zato so načini osvetlitve 

različni – funkcionalni in estetski. 
»Isto svetilo je lahko funkcionalno, 
kadar si želimo ambientalno svet-
lobo, da zatemnimo ('dimmer'). Po-
membno je, da imajo svetila v enem 
prostoru enako barvo svetlobe 
(hladno bela, toplo bela, nevtralno 
bela),« še izpostavlja. 

Če si želimo v domu elegantno in 
minimalistično vzdušje, svetila skri-
jemo za elemente. S svetlobo lahko 
tudi določen del prostora poudari-
mo oz. skrijemo. 
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