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Največji izziv pri ureditvi in opremi je bil
ustvariti toplino in domačnost znotraj
steklenega ovoja sodobne mestne palače.

tukaj ni. Dnevni prostor zaznamuje
štirimetrska panoramska stena, ki
ponuja navdihujoči pogled na Gori
ška brda. Medtem ko pogled skozi
sosednja kuhinjska in spalnična
balkonska vrata doseže prekrasno
veduto cerkve na Sveti Gori.
Okolica stavbe je vpeta v beton, brez
zelenic. Javno pritličje pa je prehodno
in gosti restavracijo s slaščičarno.
Tudi zato so na steklenih površinah
zavese iz prosojne tkanine, ki lastni
kom zagotavljajo intimo in hkrati
dajejo mehkobo interierju.
Toplina tikovine kraljuje
talnim površinam
Za opremo tal je bil izbran tikov
parket. Zaradi visoke vsebnosti na
ravnih olj je zelo primeren za talno
gretje in za tla v kopalnici. Uporabljen
tikov parket je površinsko zaščiten z
zdravju prijaznim lakom na vodni
osnovi. Na dotik je zelo prijeten, tako
rekoč žameten.

Eleganca, ujeta
v jesenske tone
Avtor: Dunja Didič, arhit. in opremljevalka prostorov, Milesi & Partners

“Ujemite toplino jeseni” je bila edina želja lastnikov o opremi
prostornega stanovanja v dvanajstem nadstropju steklene
palače, ki stoji v središču Nove Gorice. In s pomočjo priznanega
lokalnega arhitekturnega ateljeja, z izbranimi naravnimi
materiali in barvnimi toni sten in tal ter s preudarno izbiro svetil
je stanovanje zares zasijalo v vsej eleganci in barvah najbolj
rodovitnega letnega časa.

M

ed mehkobo narave in
strogostjo tehnicizma
Stanovanje zaznamujejo veliki volu
mni. Prvotno višino stropa, ki je bila
preko treh metrov, so na željo lastni
ka znižali, vendar na predlog načrto
valca še vedno ohranili dva metra in
petindevetdeset centimetrov. V pri
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merjavi z današnjimi stanovanjskimi
novogradnjami, kjer končna višina
stropa v stanovanjih ne presega dveh
metrov in petdeset centimetrov, je ta
višina pomenila udoben manevrski
prostor za načrtovalca in božansko
ugodnost za stanovalca, obenem pa
je v stanovanju ohranila tisti kanček

prestiža, ki ga prinašajo visoki stro
povi.
Stanovanje se nahaja v dvanajstem
nadstropju, kar omogoča prekrasne
poglede po okolici Nove Gorice. Ne
preseneča, da imajo vsi prostori
velika balkonska vrata. In da oken

Stena okrog kamina
Da bi poudarili radialno moč ognja v
kaminu, so mavčne stene okrog ka
minskega vložka obložene s tikovino,
ki je bila uporabljena za tla. S tem je
bila dosežena želena spojitev tal s
steno in optična povečava majhne
ga kamina. Kamin je obrobljen z lo
kalnim sivim kamnom, ki ga je relief
no obdelal domači kamnosek.
Pri obdelavi sten je moč čutiti itali
janski pridih. Opleski so optično raz
gibani. Izbrane barve so, pričakova
no, jesenske, od bakreno rjave do
tople sive. Medtem ko so ostale stene
in strop svetle, slonokoščene barve.
Izbira pohištva
Oprema je v izbranih naravnih mate
rialih. Prevladuje les. Pohištvene povr
šine so lesene, bodisi krtačene bodisi
gladke, lakirane. Jedilna miza je iz
stekla v črni barvi, ki s svojim odse
vom gostoljubno vabi na usnjene
stole, ki jo obdajajo.

Čudovita reliefna obroba kamina je
delo lokalnega kamnoseka. Čeprav
je ta lokalna obrt med arhitekti in
oblikovalci zelo cenjena,
počasi izginja.
Odsev črne steklene mize vabi k druženju ob lokalni kulinariki.
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Hišni tekstil zaokroža jesensko
zgodbo stanovanja v dvanajstem
nadstropju steklene palače.

svetila
Razsvetljava je zasnovana z vgradnimi
in dekorativnimi lučmi. Izbrana je bila
glede na potrebe posameznih ambi
entov in poudarjanje pohištvenih in
izvedbenih detajlov.
Težko bi se odločili, ali je stanovanje
lepše čez dan ali ko zaide sonce in
se prižgejo luči, od katerih vsaka
posebej preseneča s svojevrstnim
značajem.
Ni zaključenega interierja in doma
brez hišnega tekstila. Tukaj ubrano
zaokroža zgodbo o jesenskih barvnih
odtenkih in dodaja igrive poudar
ke v zeleni, opečnato rdeči in temno
vijolični barvi. ■

Prava jesenska lepotica je garderobna
omara v spalnici v odtenkih rjave, sive in
slonokoščene barve.

Svetila določajo dinamiko prostora in stopnjo intime.

Dolga stena ob vhodu tudi zaradi
stenskih luči deluje razgibano, na njej se
ob večerih poigravajo sence in ustvarjajo
toplo jesensko atmosfero.
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