
 
 

 Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,  
združenje za izobraževanje in družbeno vključenost 

 

  

(707006)  

NOTRANJA OPREMA IN KULTURA BIVANJA 
 

Mentor/ica: Barbara Železnik Bizjak, univ. dipl. ing. arh., diplomirala na Fakulteti za arhitekturo s 
področja notranje opreme. Njeno delovno področje sega od industrijskega do grafičnega 
oblikovanja in urbanizma, v zadnjih letih pa se posveča predvsem oblikovanju notranje 
opreme in prenovi stanovanj ter raziskavam na področju bivalnega okolja za starejše. 

Kdaj in kje: ČETRTEK, 14:30 do 16:00  

Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, predavalnica, 2. nad. 

Prvo srečanje: četrtek, 1. oktober 2020 
 

OKVIRNA VSEBINA 
 
Kratek povzetek dela iz preteklega študijskega leta, pregled zvočnih predavanj, diskusija; 
Prilagoditve domačega okolja za udobno staranje, pregled kritičnih mest in predlogi rešitev: vhodni del, 
hodniki, kuhinja, kopalnica in drugo; 
Majhna, a praktična kuhinja; 
Starinsko pohištvo: slogi, dostopnost in uporabnost take opreme za sodobno stanovanje; 
Odnos do starinskega pohištva, 
Skrb za starinsko pohištvo; kaj smemo in česa ne; 
Les za pohištvo in opremo - vrste, vzorci, uporaba, tehnike; 
Toskanske hiše na deželi in v mestih; 
Podeželski ali kmečki tip hiše, zunanji izgled, ustreznost za določen prostor, opremljanje; 
Dizajnerski kosi pohištva - umerjeni na človeka ali na ustvarjanje vtisov; 
Opremljanje sobe, ki je ostala prazna, prilagodljivo in za različne namene; tudi domača pisarna; 
Izberimo si kos pohištva in raziščimo njegovo zgodbo (posamezniki ali v skupinah). 
 
CILJI 
 
Pridobiti znanje na področju notranje arhitekture in bivalne kultura doma in na tujem, v zgodovini in danes. 
Razviti prepoznavanje dobrega oblikovanja, notranje arhitekture in opreme. 
Razvijati estetski čut, kritičnost, analitičnost in odnos do grajenega okolja in dediščine. 
Razviti spodobnost prepoznavanja problemov in potreb v bivalnem okolju ter zmožnost reševanja prostorskih 
problemov. 
 
METODE DELA 
 
Delo v predavalnici (Powerpoint predstavitve), diskusija, praktično delo. Študijski obiski razstav in ogledi po 
mestu. 
Če bodo razmere omejevale izobraževanje v predavalnici, se bo izvajalo izobraževanje na daljavo: Powerpoint 
zvočna predavanja (dostop preko spleta) in konferenčna srečanja (Zoom), verjetno kombinirano. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Železnik Bizjak, B. (ur.).: Kako varen je vaš dom? Vodnik po varnem stanovanju za starejše. Ljubljana: SUTŽO 
- skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova, 2017.  
Mandič, S.: Stanovanje in država. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996. 
Železnik Bizjak, B. (ur.): Kako udobne in prijetne so sobe v domovih za starejše? Predlogi in usmeritve za 
načrtovanje. Raziskovalna naloga študijske skupine Dom, kultura bivanja, oprema in prenova. Ljubljana: 
SUTŽO, 2016. 
Drugi viri s področja arhitekture in oblikovanja, psihologije barv, oblik, dojemanja oblik. 

 


