
V reViji Hausbau smo V pretekliH 

številkah že objavili nekaj vaših 

projektov, ki vedno izžarevajo 

brezčasno eleganco. kakšnim 

načelom sledite pri oblikovanju 

prostoroV? 

Brezčasno je moj najljubši pridevnik, 

tako da hvala za tak opis mojih 

projektov. Ne vem, če imam izdelana 

načela, ki bi se jih držala. Ko imam 

proste roke, me nese po svoje in 

spreminjam barve ter materiale, dokler 

nisem z videzom zadovoljna. Prostore 

najprej oblikujem tlorisno, ampak 

pravo podobo dobijo šele, ko naredim 

vizualizacijo. Pri realizaciji se seveda 

še marsikaj spremeni, ampak točno 

vemo, kaj želimo doseči. Mislim, da 

sem pri oblikovanju na splošno precej 

zadržana. Nisem pristaš prostorov, ki ob 

prvem srečanju naredijo velik vtis, ker 

se mi zdi, da se takih hitro naveličamo. 

Raje imam umirjeno arhitekturo, ki se 

ti počasi priljubi. Prav tako vedno bolj 

Umirjena 
arhitektUra, ki se 
počasi priljubi

SaNja PReMRN je aRhiteKtKa, Ki 
NaS že dalj čaSa Navdušuje S 
SvojiMi PRojeKti, Med KateRiMi 
še PoSeBej izStoPajo PReNove 
StaRih KaMNitih hiš Na PRiMoRSKeM. 
NjeNo delo zazNaMuje PRePlet 
tRadicije, čaRoBNe PRePRoStoSti 
iN elegaNtNe SvežiNe, za KateRega 
je laNi PRejela tudi zlati SviNčNiK. 
SaNja, Ki je odRaščala v oBjeMu 
zNačilNe PRiMoRSKe vaSice, je že 
od Malega uživala v oPazovaNju 
StaRih KaMNitih hiš. to, da Bi 
PoNovNo zaživele, je Bila eNa izMed 
NjeNih večjih želja, zato NaS Ne 
čudi, da še daNeS NeizMeRNo uživa 
v PRojeKtih, Ki hišaM S SodoBNiM 
iN BRezčaSNiM oBliKovaNjeM 
PovRNejo NeKdaNjo lePoto. več 
o NjeNeM delu Si PReBeRite v 
NadaljevaNju. 

cenim unikatne po meri narejene kose, 

kar včasih otežuje moje delo, saj se 

pri vsakem projektu trudim uporabiti 

kakšen nov material ali obdelavo. 

ampak mislim, da se na koncu trud 

izplača, saj je rezultat bolj zanimiv.

izjemno radi delate z naravnimi 

materiali. vidimo ogromno lesa in 

kamna, pa tudi drugih organskih 

dotikov. zakaj so vam ti elementi 

tako pri srcu?

 

Poleg tega, da naravni materiali manj 

obremenjujejo okolje, se tudi lepše 

starajo in so prijetnejši na dotik. Moji 

prvi projekti so bili prenove notranjih 

prostorov in kmalu sem opazila, da 

smo se vsega umetnega želeli čim 

prej znebiti. če pa so bili kosi opreme 

iz masivnega lesa ali kamniti, skratka 

kakovostni, smo jih lahko samo obnovili 

in ponovno uporabili. Na tak način 

dosežemo bolj enkratno in osebno 

podobo, k čemur vedno bolj težim. 

za sabo imate že kar nekaj prenov 

kraških hiš in domačij. kaj vam je 

pri njih najbolj všeč in kako se 

razlikujejo od klasičnih prenov?

Kraške oziroma primorske hiše so mi res 

najbolj blizu, verjetno zato, ker jih že vse 

življenje opazujem. všeč so mi, ker so 
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preproste in skladne, brez nepotrebnih 

elementov. taka je vsa vernakularna 

arhitektura, zato mi je ljubše prenavljati 

starejše objekte. če kot klasično 

prenovo razumemo prenovo hiš, ki 

niso kamnite, je to običajno večji 

izziv, saj so te hiše večinoma manj 

očarljive, velikokrat so tudi prevelike 

in razmerja preprosto niso prava. v 

mislih imam gradnjo iz sedemdesetih 

ali osemdesetih let prejšnjega stoletja, 

pa tudi pozneje se je veliko gradilo ne 

tako premišljene hiše. za notranjost se 

sicer najde rešitev, včasih že z manjšimi 

posegi, medtem ko se neskladja na 

zunanjosti malo težje popravlja. lahko 

sicer prebarvamo fasado, zamenjamo 

kritino in stavbno pohištvo, a včasih tudi 

to ni dovolj.

je bil kakšen projekt zaradi 

slabe ohranjenosti obstoječe 

stavbe še posebno težaven? 

Skoraj pri vsaki prenovi kamnitega 

objekta pride do vprašanja smiselnosti 

prenove, kar je sicer prav. običajno se 

potrudimo in nam uspe. Se je pa že 

zgodilo, da se je pri večanju odprtin 

kamnit zid preveč porušil in smo se 

morali sprijazniti z rušitvijo celotnega 

objekta, ker rekonstrukcija preprosto ni 

bila več mogoča.

za interjer keramičnega studia 

ste nedavno prejeli tudi zlati 

svinčnik. kakšni so občutki? 

Med študijem arhitekture se nisem prav 

izkazala in v opravljene naloge nisem 

vlagala pretiranega truda, tako da so 

bile tudi ocene in pohvale profesorjev 

temu primerne. Ko sem svoj poklic 

začela opravljati samostojno, so se 

spremenile tudi ambicije. v vsak projekt 

je vloženega veliko truda, tako da si 

potem res vesel, ko dobiš pohvalo 

istih profesorjev oziroma stroke. Res 

pa je tudi, da je za interjer v studiu v 

veliki meri zaslužna naročnica. anja je 

namreč umetnica in prav lahko bi bila 

tudi arhitektka. če ne bi bil zlat, bi dala 

svinčnik na pol!

za investitorico ste poleg studia 

zasnovali tudi stanovanje. gre 

za vizualno drugačen, a nič manj 

občudovanja vreden projekt. kaj 

je vodilo oblikovanje obeh in kje 

je njuno oblikovno stičišče? 

Pri opremi stanovanjskega dela smo 

se zgledovali po zgodovini stavbe. 

glede na to, da je bila zgrajena v 

neoklasicističnem slogu, se nam je 

zdelo jasno, da bo parket položen v 

ribjo kost, omarice bodo profilirane. 

želeli smo neko sodobno klasiko.

Pri studiu, ki je barvno in tudi oblikovno 

pravo nasprotje stanovanja, smo si 

dovolili več svobode. anja je želela 

bolj surove materiale in čim bolj 

naraven videz prostora, saj je tudi njena 

keramika taka. Stičišče obeh prostorov 

je verjetno pristop k oblikovanju: 

oprema naj bo primerna širšemu 

prostoru, v katerem se nahaja, in 

funkciji, ki se bo v njej opravljala.

kakšnih projektov se najraje 

lotite in kakšnih si želite v 

prihodnosti? je med zaključenimi 

projekti tudi najljubši? 

Skoraj vseh projektov se lotim z 

veseljem, potem me pa včasih pri 

projektiranju to veselje tudi mine ali pa 

se še okrepi, odvisno od sodelovanja z 

naročnikom. Mogoče bi si v prihodnosti 
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želela še bolj drugačnih, enkratnih 

projektov. idealno bi bilo naročilo za 

kakšen bivak ali pa kakšno sodobno 

osamljeno hišo v naravi, v celoti 

kamnito ali leseno. glede najljubših 

projektov pa lahko rečem, da grem še 

vedno zelo rada v degustacijsko sobo v 

Pasjem repu, svoj prvi projekt, ali pa v 

tonco – prvi projekt, katerega naročnik 

ni bil moj brat. daleč pa seveda vse 

prekaša lastna hiša, v katero sva z luko 

vložila ogromno truda in bo prav kmalu 

točno taka, kot sva si jo zamislila.

za sustinno ste oblikovali 

tudi čudovito betonsko luč in 

mizico. imate v prihodnost željo 

oblikovati tudi več pohištva?

hvala, me veseli, da vam je všeč. Pri 

oblikovanju sem zelo uživala in bi z 

veseljem ustvarila še kakšen kos. Sicer 

skoraj pri vsakem projektu oblikujem 

tudi pohištvo, ampak to je bila prav 

posebna naloga, saj ni nastala z mislijo 

na neki določen prostor. Mogoče pa 

sem imela v podzavesti svojo jedilnico, 

saj smo na koncu ugotovili, da bo 

prav ta 50-kilogramska betonska luč 

najprimernejša za v našo hišo. Največje 

veselje je, ko opazuješ nastajanje 

nečesa, kar si si zamislil in sprojektiral 

ali oblikoval, pa naj bo to hiša ali luč. 
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