
Stavbna dediščina se je na slovenskem Primor-
skem ohranila razmeroma dobro. Sicer se je tudi 
tu kontinuiteta izročila v socializmu prekinila, 
a manj drastično, kot se je to zgodilo v drugih 
delih Slovenije. Predvsem pa je zaradi ugodnih 
podnebnih razmer ohranjene veliko stare av-
tohtone arhitekture. Gradnja v kamnu, avtoh-
tonem gradivu, je pač zelo trajna. In trajnostna. 
------------------------------------------
Pred kratkim so na Škofijah obnovili eno teh sta-
rih »tipskih« hiš. Vsak, ki je kdaj v kateri bil ali jo 
celo pomeril, ve: obod 9 krat 5 metrov, pritličje, 

nadstropje, položna streha s korci, debeli kamniti 
zidovi. Tloris simetričen, osno vhod in stopnišče, 
levo in desno po ena soba. Po tri odprtine na 
nadstropje na jugu, na severovzhodu pa zaradi 
burje skoraj nič; morda še prizidek s kopalnico, 
prilepljen na severno fasado. 

Tudi hiša na Škofijah je ena teh, in arhitektki 
Mateji Panter je uspelo pokazati, da je lahko ta 
skoraj modularna stara gradnja odlično izhodišče 
za sodobno bivališče. Približno dvakrat po 50 m2 
bivalne površine in povezava na prostorno, pred 

burjo in pogledi zaščiteno južno dvorišče je pov-
sem dovolj! Samo 100 m2 si ne bi upal zgraditi 
noben investitor nove enodružinke ... 

Po arhitektkinih besedah je bilo vodilo prenove 
prilagoditi hišo današnjemu načinu bivanja, a s 
spoštljivostjo do grajene dediščine. Pristop pre-
nove je zunaj zadržan, znotraj temeljit. Okenski 
odprtini v pritličju sta izgubili parapet in skupaj z 
obstoječo vratno odprtino omogočata povezavo 
z vrtom kar v treh oseh, notranjost pa je s tem 
posegom postala primerno osvetljena. Vhod, ki 
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STO STARIH JE BOLJŠE 
KOT DVESTO NOVIH Preprosta in zabavna prenova 

stare hiše na Škofijah

je bil v skladu s tipologijo v srednji osi glavne fasade, je 
zdaj s strani hiše. Njegova prestavitev in nova pozicija 
stopnišča omogočata nov, svetel in enoten ambient 
pritličja, v katerega se povezujejo kuhinja, jedilnica in 
dnevna soba. Tu se lahko zazna najdaljša dimenzija hiše. 

V zgornjih nadstropjih sta spalni del in manjša galerija 
za slikanje, s katere se odpira izjemen scenski pogled na 
Koprski in Tržaški zaliv. Pritličje se prek nove trojne po-
vezave s teraso navezuje na vrt ter se tako vizualno in 
fizično podaljšuje v zelenje. Na južni in zahodni fasadi 
so odstranili omete in obnovili kamnite zidove z vidno 

strukturo, drugi dve fasadi, izpostavljeni vetru, pa sta 
na novo toplotno izolirani in ometani. Izolirali so tudi 
streho in nadstropje je postalo odprta mansarda. V hiši 
kljub dvema golima prevodnima kamnitima stenama 
poleti ni potrebno umetno hlajenje, pozimi pa talno 
ogrevanje pritličja, razen izjemoma, zadostuje za celo-
tno hišo. Na strehi so montirani sončni kolektorji.

Na vrtu so odstranili obstoječo lopo, ob debelem 
kamnitem mejnem zidu pa izdelali dobro izolirano 
shrambo, v kateri se ohranja hlad tudi poleti. Zame-
njali so tudi konstrukcijo pergole, a stara trta je ostala. 

--------------------------------
DATOTEKA

Hiša treh vrat, Zgornje Škofije

Investitor: zasebni

Arhitektura: Mateja Panter

Leto načrtovanja: 2007

Leto izvedbe: 2009

Pritličje: 53 m2

Nadstropje: neto 56 m2

Površina parcele: 293 m2

Pozidana površina: 78 m2

Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: 

Gea d.o.o.

Dobavitelj kuhinje: 

Dom in design d.o.o.

Armature: Gessi

Stavbno pohištvo: Stabil

Oprema za obnovljive vire energije: 

Lentherm-Invest d.o.o.

--------------------------------
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Streho nad teraso je nadomestila nova iz kalje-
nega stekla, ki zagotavlja udobno zaščito pred 
dežjem, pozimi pa v prostor spušča prepotrebno 
svetlobo. Poleti senco dajejo dodatna platnena 
senčila, ki jih lahko jeseni preprosto odstranijo. 
Vrt bogatijo obstoječi vodnjak, na novo zasajena 
drevesa, grmovnice in bazen.

V notranjosti prevladuje bela barva, saj so pro-
stori kljub odstranitvi dveh sten v pritličju raz-
meroma majhni. Nanesena je neposredno na re-
liefno kamnito steno in na gredi stropa. Hiša se 
tako zaveda svojih let, a jih z opleskom prefinje-
no osveži. Oprema in umetnine so zbir različnih 
kosov z vseh vetrov in šele s tem nenavadnim 
plastenjem različnega bogatijo druga drugo ter 
ustvarjajo domač, toda ne banalen ambient. Zdi 
se, da je končno tudi pri projektih v Sloveniji najti 
malo več svobode in pestrosti. Minimalistični 
izčiščeni ambienti, ki so se mnogokrat pokvečili 
že v času gradnje, so končno iz mode. Verjetno 
zato, ker jim niso bili kos obrtniki, ki se niso mogli 
sprijazniti z zapletenimi detajli, pa tudi investi-
torji so se naveličali klicati arhitekta, ali smejo na 
steno pribiti sliko svojih otrok. 

Vrnimo se k zunanji podobi. Če ambiente zazna-
muje živahna pestrost, potem je roka arhitektke 
na fasadah bolj previdna in prefinjena. Najbolj 
likovna je v nenavadnem detajlu belega venca, 
ki je kljub odstranitvi ometov nad kamnitima 
fasadama ostal tam. Dopolnjuje ga nadaljevanje 
zadnjih dveh ometanih fasad v mejni zid ob te-
rasi, ki to razkošno točko pred bazenom s svojo 
belino primerno obogati. 

Če je bila pričujoča hiša nekdaj tipska hiša, bi lah-
ko danes postala tipska prenova. V času, ko nam 
vsiljujejo prisilno prezračevanje, ko si domovanja 
odpiramo z neznanskimi steklenimi površinami, 
ki jih poleti nikakor ne moremo zasenčiti, ko raje 
zgradimo dvakrat več kvadratov kot pa ravno 
prav (če bomo kdaj prodajali, a ne?) in ko se ta 
superpredpisana gradnja začne že z nešteto 
nepotrebnimi listi vseh mogočih izkazov in ela-
boratov projektne dokumentacije, no, takrat mo-
ramo podvomiti, ali je vse to res trajnostno ter v 
prid prostoru in naravi. Kljub zidovom, ki jih brez 
goljufanja ne bi spravili skozi noben program 
današnje gradbene fizike, je prenovljena hiša na 
Škofijah gotovo korak v bolj pravo smer. 

Prenovljeno staro ali novo: kje se po vašem mnenju ustvarja prijetnejša 

življenjska klima in zakaj?

Zame je to predvsem vprašanje o avtentičnosti. Ne nostalgiji, temveč o 

avtentični gradnji, bodisi stari bodisi novi, ki je toliko kvalitetna, da je 

sposobna ponuditi mikrookolje za potrebe sodobnega človeka. Ne glede na 

to se moramo zavedati, da je zgrajenega fonda (posebej v Evropi) preveč, 

v nepregledni množici grajenega pa je hkrati vedno manj novih dobrih 

stanovanj.

 

Koliko k dobremu bivanju v hiši na Škofijah prispeva bazen?

Bazen je udobje, ki omogoča, da se ni treba zapeljati na (ne povsem lepo 

urejeno slovensko) obalo, da bi lahko zaplavali. Osvežuje vroč poletni vrt, 

zabava otroke, predvsem pa ugaja odraslim plavalnim navdušencem.

 

Kako so se vaščani odzvali na prenovo?

Zelo pozitivno. Res je, da smo jih prej obvestili o nameravani prenovi, tako 

da ni bilo presenečenj. Še največ pogovorov je bilo v času gradnje o toplotni 

izolaciji – ta se jim je zdela povsem nepotrebna. Po končani prenovi je 

bilo opaziti navdušenje in celo spoštovanje, izražena je bila tudi želja po 

podobnem pristopu k prenovi bližnjega objekta.

 

Kaj vam je pri projektu najbolj všeč?

Kamen. Šele za njim hiša treh vrat.

  MINI INTERVJU Z ARHITEKTKO MATEJO PANTER
-----------------------------------------------------------
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