
KRAŠKA HIŠA 

 

 
 

KRAŠKA HIŠA v Repnu, je dobro ohranjen primer značilne kraške 

ljudske arhitekture, ki znotraj zaključenega borjača - dvorišča 

zdruţuje bivalne in gospodarske prostore. Hišo na številki 31 so leta 

1968 odkupili člani Zadruge Naš Kras z namenom, da domačijo 

ohranijo v svoji arhitekturni prvobitnosti in jo odprejo javnosti kot 

muzej nekdanjega načina ţivljenja prebivalcev Krasa 

 

Značilni arhitektonski elementi domačije so: 

 

 kamnita, s SKRLAMI krita STREHA 

 mogočen DIMNIK 

 GANK 

 KAMNITI PODBOJI vrat 

 s kamnom okvirjena OKNA z ţeleznimi kriţi 

 VODNJAK – štirna 

 visok ZID, ki brani borjač pred burjo 

 KAMNITI PORTAL – kaluna, z lesenimi vrati, ki krasi vhod 

na dvorišče hiše. 

Tako urejene domačije se iz svojih mladih let spominjajo številni 

starejši Kraševci, mlajšim pa predstavlja zanimiv primer nekdanje 

bivalne kulture Krasa, enega izmed prostorov, ki ga naseljujemo 

Slovenci v Italiji. Hiša z gospodarskimi prostori in borjačem ni točno 

datirana, najverjetneje sega v zadnje dvajsetletje 18. stoletja. Njen 

današnji videz sega v leto 1831, ko je bila zadnjič dozidana in 

preurejena. Novejši posegi so bili opravljeni izključno v 

konzervativne namene. Domačija ohranja po svoji skromnosti izgled 

nekdanjih bivališč na Krasu, ki jih je zaznamovala predvsem uporaba 

kamna v gradbene in ornamentalne namene. Ena izmed značilnosti 

kraških domačij je tudi velika funkcionalnost njenih prostorov, tako 

gospodarskih kot bivalnih. 

  

BIVALNI DEL obsega KUHINJO - hišo v pritličju, v nadstropju pa 

SPALNICO in KAŠČO - na podu, v kateri so pogosto spali starejši 

člani druţine ali otroci, čeprav je bila funkcija tega prostora dvojna: 

v shrambi so namreč tudi hranili poljske pridelke, npr. pšenico, 

ječmen, krompir in orehe. Kuhinja je tlakovana s klesanimi skrlami; 

velik del zavzema v njej preprosto, privzdignjeno ognjišče odprtega 

mediteranskega tipa nad njim pa napa z značilnimi lesenimi 

poličkami in okrasnimi zavesicami - tornakaminom. Ob ognjišču ima 

svoj prostor tudi krušna peč. Za kraško kuhinjo je poleg okenske niše 

zelo značilna stenska niša - škafenca, s polico za vrče in škaf z vodo. 



 Razstavljeno posodje in predmeti so originalni; v prvih letih po 

odprtju muzeja so jih v domači in okoliških vaseh zbirali člani 

Zadruge Naš Kras. Isto velja za opremo ostalih prostorov, na primer 

spalnice, kjer stoji ob zakonski postelji za poldrugo peršono značilna 

zibelka, ob steni pa kraška poročna skrinja. Rjuhe na leţišču so iz 

domačega platna, odeje iz domače preje. Na postelji je značilna 

ţimnica iz koruznega lubja – lubenca. 

 

  

V GOSPODARSKIH PROSTORIH ( VINSKA KLET – hram/HLEV 

–štala/KAŠČA – na podu) bo obiskovalec muzeja lahko spoznal 

dejavnosti, s katerimi se je v preteklosti ukvarjal kraški človek in ki 

so mu zagotavljale osnovno preţivetje; razstavljeno orodje in 

predmeti predstavljajo izseke iz najpogostejših dejavnosti: 

VINOGRADNIšTVO, ŢIVINOREJA, POLJEDELSTVO. 

Nekdanji SENIK - na štali - nad hlevom je danes namenjen začasnim 

razstavam. Na borjaču se dviga tudi nekdanji SKEDENJ, v katerem 

je kmet trebil in odbiral svoje pridelke, ko jih je prinesel s polja. V 

skednju je svoj prostor imel voz , ob njem pa še razno gospodarsko 

orodje. Skedenj je bil kmalu po odprtju muzeja preurejen v razstavno 

galerijo, kjer se vrstijo najrazličnejše postavitve del domačih in tujih 

umetnikov. 

Borjač in hiša sta odprta različnim vrstam dogajanja: od 

prikazovanja ljudskih običajev do gostovanja razstav v Kraški 

galeriji, predstavitev knjig, literarnih nastopov in koncertov. Muzej 

Kraška hiša je obiskovalcem odprt ob nedeljah in praznikih (11-

12.30/15-17) od aprila do oktobra, v ostalih mesecih ali drugačnih 

terminih pa po dogovoru z upravitelji.  

 

ŽUPNIJSKA CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA 

 

Na tistem robu slovenskega ozemlja, kjer je treba ţe prestopiti mejo 

in je do Trsta in morja le še nekaj kilometrov, stoji sredi valovitega 

kraškega sveta, posejanega s skalovjem, rodovitnimi vrtačami, 

pašniki, večidel poraslega z grmičevjem in bodičevjem, kakor straţar 

na meji trdnjavsko utrjena boţja pot Matere boţje na Repentabru. 

 

Repentabor je kraj za romantične duše. Ko ga zagledate s poti, bi 

rekli, da je mogočen srednjeveški grad, utrjen z obzidjem in 

nezavzeten na skalnatih pečinah, ki jih tu pa tam za nekaj časa 

zakrije grmičevje in hrasti. V nasprotju z gradovi, ki so dajali 

zavetišča tujim zemljiškim gospodom, pa je Repentabor trdnjava 

slovenskega kmeta, ki se je sem zatekal pred turškimi hordami, ko so 



v hudih dneh srednjega veka plenile prav do Trţaškega. Srečnim 

naključjem se imamo zahvaliti, da se je ohranil skoraj nedotaknjen 

do današnjega dne. Romarja, ki pride sem gor, še dandanes ustavi 

dvoje starih trdnjavskih vrat, skozi katera pridemo na ravnico k 

lipam, zasajenim na kraju, kjer so nekdaj pokopavali verne. Zemljo 

za pokopališče so morali iz doline prinesti vrh teh pečin, da so jo 

blagoslovili in je sluţila za zadnje počivališče rajnim. Današnjo 

'trdnjavo' sestavljata ţupnišče in krajevni dom Emila Westra, 

ţupnika, ki je preţivel četrt stoletja v najhujših letih vojne in stisk, s 

tukajšnjimi ljudmi. 

 

Repentabor ima zgovorno ime. Ţupnik Matija Sila, ki je deloval tukaj 

konec prejšnjega stoletja, pravi, da izhaja ime iz rup - skalnatih dolin 

in se pri tem sklicuje na podobna imena (Repno, Repnje) drugod po 

Sloveniji, ki stoje na skalnatih in jamastih tleh. Tabor pa je dobil po 

gradišču, ki je nastalo pred Turki, morda pa celo ţe v predrimskih 

časih, saj je več najdb na vrhu, ki govore o tem. Druga bolj preprosta 

razlaga izpeljuje ime iz repe, ki na rdeči kraški zemlji v teh krajih 

posebno bogato uspeva. 

 

Repentaborska cerkvena zgodovina sega daleč nazaj. Napis na 

vratih, kjer prihaja v tabor pot iz Cola, v bohoričici pravi takole: 

Leta 911 je Tabor zidan. Leta 1750 je cerkev delana, leta 1802 je 

turen storjen, leta 1828 so ta vrata postavljena. Listina iz leta 1316, 

ki jo hranijo v trţaškem kapiteljskem arhivu, pa pravi nekoliko 

drugače. Ţe takrat se je nahajala cerkvica Matere boţje na tem kraju. 

Vanjo so zahajali vaščani iz vasi Repno, Voglje in od drugod. O 

starodavnosti pričajo tudi grbi devinskih grofov, ki so vzidani v 

cerkveno zidovje. 

 

O nastanku boţje poti pripoveduje več zgodb. Ena pravi, da se je v 

časih, ko je bilo tu okrog še veliko pastirjev, nekemu pastirju 

prikazala na paši ţena v belem in mu naročila, naj na hribu postavi 

hišico. Res jo je pozidal, a se je kmalu tudi skesal in jo podrl. Drugo 

jutro je videl, da je čez noč nastalo novo zidovje, večje in 

prostornejše od prejšnjega. V tem je spoznal znamenje z neba, naj bo 

tu kapela Mariji v čast. Druga zgodba pravi, da so našli vrh grebena 

skalo, v kateri je bila vdolbena ţenska stopinja, ki so jo razlagali kot 

stopinjo Matere boţje. Poleg skale so začeli zidati cerkev. To skalo 

vam še danes pokaţejo pri vhodu v cerkev. 

 

Repentaborska cerkev je bila v preteklosti velikokrat predelana. 

Sprva je spadala pod bliţnjo tomajsko ţupnijo, a ţe leta 1512 je 

znana kot samostojna ţupnija. Cerkev krase lepe umetnine, 

najdragocenejša je slika Marije z Jezusom, cilj češčenja ţupljanov in 

romarjev. Ti zadnji se tu zberejo na veliki šmaren, ko je tukaj 

ţegnanje. Nekoč so se zbirali še druge dni, posebno na god sv. Roka. 

Ţal je tako kot marsikje romarska tradicija tudi tu na Dolnjem Krasu, 

ta tradicija zamrla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTE GRISA 

 

Mogočna cerkev Monte Grisa, ki je zelo nenavadne oblike in od 

daleč ni videti kot cerkev, stoji na vzpetini nad Trstom in z razgledne 

ploščadi ponuja čudovit razgled na Trţaški zaliv. Temeljni kamen so 

poloţili leta 1959, zgrajena pa je iz betona in stekla, v dveh 

nadstropjih. V spodnjem je Niţja cerkev, v zgornjem pa Višja cerkev z 

oltarjem in korom. 

 

 

 

 
cerkev Monte Grisa 

 
notranjost cerkve z oltarjem 

 
notranjost, beton in steklo 
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ŠKRATELJNOVA HIŠA 

 

 
 

Pravzaprav bi se naslov moral glasiti Škrateljnova domačija, saj k 

hiši spadata še dve gospodarski poslopji (štala s svinjskim hlevom in 

hram s skednjem) in ne nazadnje tudi vodnjak s trebušasto kamnito 

šapo, ki je zbiral vodo s skrlaste strehe stanovanjskega poslopja. Še v 

začetku 20. stoletja je bila Škrateljnova hiša največja in 

najpomembnejša v Divači. Vendar samo na zunaj. Notranje je začela 

izgubljati na pomenu ţe kmalu po izgradnji ţeleznice proti Trstu 

(1857) in proti Puli (1876). 

 

 

Prej pomembna furmanska gostilna s prenočišči za voznike in 

spremstvo, s hramom za pijačo, s skednjem in prostorno štalo je 

dokončno propadla ţe pred prvo svetovno vojno. Škrateljnovi, ki so 

tu ţiveli so se preţivljali s kmetijo, a so se ţe v času med obema 

vojnama odselili. V hiši je ostala le še gospodarjeva druga ţena 

(Katarina ali Katra), vendar je tudi ta kmalu po drugi svetovni vojni 

umrla. 

  

Sledila so leta in celo desetletja propadanja, dokler se stroka in 

pristojni niso zavedli, da gre pravzaprav za pomembno kulturno 

dediščino. Nekaj so k temu prispevali tudi slovenski in italijanski 

fotografi, ki so divaško hišo vneto fotografirali. Danes je 

Škrateljnova hiša z odlokom o razglasitvi naravnih in kulturnih 

spomenikov na območju občine Seţana (sedaj občina Divača) 

razglašena za etnološki spomenik. Arhitektka Nataša Šumijeva je 

izrisala načrte, kjer je na duhovit način rešila vrsto likovnih in 

statičnih problemov. Prizadevni zidarji so bajto obnovili, vendar pa 

je na koncu zmanjkalo denarja za ureditev cele domačije. Na 

temeljitejšo obnovo potemtakem še vedno čaka.  

 

 
 

Škrateljnova hiša je današnjo obliko dobila po mnogih prezidavah in 

dopolnitvah od srede 17. do srede 19. stoletja. Kot večina hiš na 

Krasu je tudi ta hiša »rasla« postopno, nekaj stoletji. Jedro hiše sega 

v 17. stoletje, o čemer pričajo manjša okna v pritličju in deloma tudi 

način zidave. V 18. stoletju je hiša dobila monumentalni kaminski 

dimnik, v naslednjem stoletju pa je takratni lastnik zaokroţil podobo 

hiše s stebrički in zagrajo na zunanjem stopnišču. Takrat so postavili 

tudi lepo dvoriščno kalono (uvozni portal), zamenjali nekaj oken in 

verjetno tudi portal v pritličju, ob stopnicah. 

  

Del notranjščine v pritličju je obokan, zidovje pa je speljano tako, da 

bi razveselilo vsakega modernega kiparja. Poleg lepo oblikovanih 

okenskih okvirjev, portalov in opor, ki so brez ornamentike in 

učinkujejo kot čisti kamnoseški detajli, sta ambiciozneje poudarjena 

le ganjk s stebrički in dvoriščna kalona. Zato doţivljamo 

Škrateljnovo hišo kot puritansko arhitekturo z nekaj vedrejšimi 

poudarki. 



Nove funkcije Škrateljnove hiše 

 

 

 
 

Z ne povsem dokončano obnovo je Škrateljnova hiša za daljši čas 

rešena kot arhitektura, ni pa še dokončno dorečen kulturni program 

oziroma funkcija, ki naj bi jo hiša imela. Za sedaj ji kolikor toliko 

kulturno vsebino daje umetnik naivec Frank Viktor, ki je v spodnjih 

prostorih uredil kiparski atelje in ţe od leta 1980 naprej razstavlja 

bogato zbirko svojih del. Njegove skulpture, nekatere tudi v naravni 

velikosti, so največkrat oblikovane iz lipovega lesa, posega pa tudi po 

kraškem in brkinskem kamnu. Med najbolj znanimi in kiparju 

najljubšimi stvaritvami je kompozicija z naslovom Od zibelke do 100 

let, ki prikazuje ţivljensko pot človeka od rojstva, otroštva, mladosti, 

preko vrhunca ţivljenske moči in starosti do smrti.  

 

 

Škrateljnova hiša v Divači je znana, da ne rečemo slavna, tudi po 

tem, da se je v njej 7. julija 1907 rodila prva slovenska filmska 

zvezda Ida Kravanja, z umetniškim imenom Ita Rina. Druţina se je 

takoj po prvi svetovni vojni preselila v Ljubljano, kjer je Ida tudi 

končala šolanje. Tik pred 20. rojstnim dnevom je Ida pobegnila od 

doma, in sicer v Berlin – tedanjo evropsko filmsko meko. V stranskih 

vlogah ji je uspelo nastopiti v celi vrsti različnih filmov, dokler je ni 

opazil mlad in nadarjen češki reţiser Gustav Machaty. Ta ji je 

ponudil glavno vlogo v filmu Erotikon. Od tu je šla njena pot strmo 

navzgor. Neverjetno popularna je postala tudi v svoji širši domovini 

– Jugoslaviji. Komaj 23 letna se je v Beogradu poročila s berlinskim 

študentom elektrotehnike Miodragom Dţordţevićem in se za stalno 

naselila v Beogradu. Postala je Tamara Dţordţević. 

 

Do druge svetovne vojne je odigrala še nekaj vlog v nemških in 

koprodukcijskih filmih, po vojni pa je leta 1960 posnela še zadnji film 

z imenom Vojna – reţiserja Veljka Bulajića. Umrla je leta 1979 v 

Beogradu in je tam tudi pokopana. V lepo prenovljenih zgornjih 

prostorih Škrateljnove hiše je Slovenska kinoteka uredila stalno 

razstavo slik in drugih predmetov iz ţivljenja in dela Ite Rine. Filmski 

delavci so uspeli v svojem prizadevanju, saj je Škrateljnova hiša 

postala muzej slovenskih filmskih igralcev. 

 

Vir: internet 

http://www.kraskahisa.com 

http://www.kam.si/romarske_cerkve/repentabor 

http://www.kam.si/etno_kmetije/skrateljnova_hisa_v_divaci 
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