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Vzporedni svet 
Pogovarjala se je: Tinka B. Prekovič

Foto: Janez Marolt

Pogovor z g. Stanislavom Klemenčičem, gradbenim 
inženirjem iz Črešnjevcev.

Moj delovni naslov za ta prispevek je bil sprva 
»Iskanje velikega kreatorja«. Kar nekaj sem jih odkrila 

na raznih spletnih straneh, podjetje g. Klemenčiča 
pa je bilo absolutni zmagovalec v številu izvedenih 
objektov, več kot 5000 po vsej Sloveniji. Oglasila 

sem se na njihovem sedežu v Črešnjevcih pri Gornji 
Radgoni, da slišim njihovo zgodbo. Njihov topli in 

profesionalni sprejem me je razorožil, predstavljajte 
si, kako se počutita šele mlada zakonca, ko prideta k 

njim na prvi sestanek za novo hiško.

Vam je všeč hiša Živa?
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Vam je všeč hiša Živa? Bi morda kaj malega spremenili? 
Npr. podaljšali hišo za 1 m, tako da bi bila dolžine 12 m, 
namesto spalnice in kopalnice v pritličju pa predvideli 
garažo oz. prostor za vrtno orodje? Tak je tip hiše 
T-054. Mogoče bi glede na teren hišo morali podkletiti. 
Če je garaža še vedno predvidena v pritličju, potem je 
ustrezen tip T-005, pri podkletenem tipu T-132 pa je 
prostor za garažo možno predvideti tudi v kleti. Lahko 
pa ji dodamo čope, ložo, spremenimo obliko balkonov... 
To je le nekaj različic hiše Živa, ki vam jih z veseljem 
podrobneje predstavimo na sedežu podjetja.

Tako se na medmrežju uspešno oglašuje projektivno 
podjetje iz Štajerske, ki glede na bazo tipskih projektov, 
ki jih ima v svoji ponudbi, v Sloveniji skoraj nima 
konkurence. Njihove tipske hiše Živa, Vesna, Julija in 
Tina pa ne ostajajo samo všečne vizualizacije na papirju 
in zaslonu, ampak se realizirajo v resničnem prostoru 
po vsej Sloveniji, od Nove Gorice do Beltincev, od Bele 
krajine do Gorenjske. V najrazličnejših izpeljankah, 
najrazličnejših slogih in barvah. Če ne verjamete, si, 
prosim, oglejte njihovo spletno stran! 
Na kratko o zgodbi podjetja. Je bilo to že od začetka 
podjetje, ki je ponujalo arhitekturne storitve?
Ja, podjetje sva z ženo ustanovila leta 1991. Arhitekturno, 
gradbeno projektiranje in s tem povezano svetovanje je 
naša osnovna dejavnost. Vmes sva sicer razmišljala tudi 
o inženiringu in izvajanju gradenj, tam je zaslužek hiter 
in večji, ampak ni vse v denarju. Osredotočeni smo le na 
projektiranje in izvajanje nadzorov. 

Ste arhitekt? Gradbeni inženir?
Na željo očeta sem najprej končal poklicno mizarsko šolo, 
potem pa od vajenca prešel na srednjo gradbeno šolo v 
Mariboru, kjer sem končal tudi univerzitetni študij grad-
beništva. Imam 10 let izkušenj z gradbišč in prek 25 let 
izkušenj v projektivi. Imam licenco A za področje arhitek-
ture, G za področje gradbeništva in TP za področje požarne 

varnosti. Do tod sem prišel iz prakse, z gradbišča. Zato za 
vsako stvar, ki jo narišemo, iščemo optimalne in praktične 
rešitve. 

Vaš opus izvedenih projektov je zelo obsežen, na 
spletni strani imate objavljenih več strani pozitivnih 
mnenj in zahval zadovoljnih naročnikov, celo na soci-
alnem omrežju imate več kot 9330 všečkov, trikrat 
več od nekaterih najbolj znanih in uspešnih v Sloveniji.
Res je. Ker so to resnično mnenja realnih ljudi, smo se 
odločili, da njihove pozitivne izkušnje predstavimo tudi 
drugim bodočim graditeljem. Ves čas se trudimo, da svo-
jim naročnikom uresničimo kar največ želja. Zadovoljne 
stranke, to je edino, kar na dolgi rok šteje.

Vaše realizacije stojijo po vsej Sloveniji. Kako pride 
stranka iz Nove Gorice ali Ljubljane do vas?
Naši objekti so res zgrajeni po celotni deželi. Iz Ljubljane 
se investitorji do nas vozijo uro in pol, iz Nove Gorice pa 
res slabe tri ure, a praviloma že na prvem sestanku ugoto-
vijo, da se je vožnja v Črešnjevce splačala. Največkrat jih k 
nam napotijo ravno zadovoljni investitorji ali pa preprosto 
uporabniki spletnih forumov in drugih družabnih omrežij. 

Specializirani ste za tipske projekte.
Tako je. Tipski projekti so samo tlorisna zasnova, ki pa 
jo potem prilagodimo specifičnim zahtevam stranke in 
lokaciji. 

Kar zadeva tipske projekte ... Saj tudi v življenju ljudje 
ves čas posegamo po tipskih, serijskih izdelkih. Kjerkoli. 
Konfekcija, avtomobili. Redkokdo si lahko privošči stvar 
po meri, od pohištva do vsega ostalega. Tu je ta največji 
tržni delež in priložnost. Če želimo obstati, se moramo 
naučiti te matematike. 

Kakšna je struktura vašega podjetja danes? Koliko vas 
je? Koliko arhitektov? Kakšen je vaš sistem dela? 
Danes nas je zaposlenih šest. Razen hčerke, ki je ekono-
mistka, smo vsi z gradbenega področja. Naloge imamo 
jasno razdeljene in zadeve optimalno tečejo. Če ne bi imeli 
tako utečenega sistema dela, bi se ob delu pri dvajsetih ali 
tridesetih različnih projektih, ki jih imamo po navadi na 
mizi, povsem izgubili. 

Dvajset do trideset hiš naenkrat?
Tako je. V različnih fazah.

Kako skrbite za trženje podjetja?

Stanislav Klemenčič
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Usmerjeni smo predvsem v spletno oglaševanje. Vedno pa 
pravim, da so naša najboljša reklama zadovoljne stranke. 
Pri gradnji hiše igra tako veliko vlogo zaupanje v projek-
tanta, v njegove ideje, angažiranost in poštenost. Biti poš-
ten. To je danes katastrofa. K nam pridejo stranke, ki so 
bile že pri dveh arhitektih in podpisovale z njima ne vem 
kakšne čudne pogodbe. Mi z nobeno stranko ne podpišemo 
pogodbe, ker tega ne potrebujemo. Vse gre prek zaupanja. 
Ti veš, kaj moraš za stranko urediti. Še nikoli nismo nobene 
stranke opeharili, ker bi nam to ne dalo spati. Poštenost 
je za nas bistvena.

Kakšna je povprečna cena vaših realizacij na m2?
Cene hiš na ključ, izvedenih po naših projektih, se v pov-
prečju gibljejo med 800 in 1.200 EUR/m2.
Kakšna pa je povprečna cena projektne dokumentacije 
PGD in PZI za tipsko hišo?
2.750 evrov.

Z vsemi elaborati, načrti, popisi?
Da. Z vsem. Tudi z elektro in strojnimi inštalacijami. Tudi 
projektne pogoje za stranko pridobivamo mi. To je všteto 
v ceno.

Nemogoče. Ne morem verjeti.
Cene so mizerne, zato se moramo nenehno boriti in skušati 
obstati na trgu. In skrbeti, da pokrijemo vse stroške in da 
bodo zaposleni konec meseca dobili plačilo za opravljeno 
delo. Moramo imeti ceno, ki je v bistvu polovična. Žalostno.

5 m3 betona je 500 evrov, ki jih lahko pri gradnji vržeš 
kar tako stran. Ali pa 5 m2 nepotrebne površine v hiši, na 
primer, je hitro 5.000 evrov. Pri projektni dokumentaciji pa 
se s stranko pogajaš za vsak evro. 

Kakšna je hitrost izdelave projektne dokumentacije?
Do tri mesece. PGD in PZI, s pridobivanjem projektnih 
pogojev.

Kdo so vaši naročniki? Kakšen je njihov življenjski slog?
V vseh teh letih se je nabralo že skoraj 5.000 naročnikov. To 
so različni ljudje, od visokih politikov, ministrov, županov, 
direktorjev največjih podjetij in univerzitetnih profesorjev 
do povsem običajnih ljudi, kot so naši sosedje, kmetje, ljud-
je, ki ostanejo brez strehe nad glavo in jim potem donira-
mo projekte. Je pa res, da v zadnjem času opažamo porast 
gradnje manjših hiš, v velikosti do 140 m2, v dveh etažah. 
Ljudje bolj gradijo zase, res za potrebe svoje družine, in 
vedno manj, da bi se s hišo postavljali pred sosedi.

Vaše stranke torej izbirajo iz vašega repertoarja tipskih 
projektov, ki jih potem prilagodite njihovim specifič-
nim željam in lokaciji?
Največkrat res izhajamo iz katere od 300 tipskih zasnov, 
ki jih imamo v svoji bazi. Potem pa zasnovo hiše prilago-
dimo konkretnim potrebam družine. Večkrat pa investitor 
pride že s svojo skico razporeda prostorov in videza hiše, ki 
jo potem mi osmislimo in uredimo. Dandanes, s sodobno 
tehnologijo in vsemi temi programi, je mogoče zelo hitro 
napraviti kaj ličnega in všečnega. Včasih je bilo to težje. 
Delamo pa tudi po naročilu.

Potem je cena projekta drugačna?
Ja, 4.750 EUR, z vsemi popisi, načrti in elaborati ter elektro 
in strojnimi inštalacijami.

Greste na vsako lokacijo, preden se lotite idejne zasno-
ve za hišo?
Na čisto vsako ne. V takih primerih si pomagamo z ortofoto 
posnetki z Google Mapa, uporabljamo tudi Google Street 
View. Osnova projektiranja pa je tako ali tako geodetski 
načrt. 

Ali kakšni stranki rečete NE?
Odkrito povedano – vedno redkeje. Konkurenca je naredila 
svoje, projektantov je vsak dan več in zlati časi projektiranja, 
ko smo lahko izbirali stranke, so minili. Bi pa kdaj morali 
koga zavrniti. Danes je zelo težko, vsi naročniki so že kar 
projektanti, na spletu imaš te preproste programe in vsak 
že kar nekaj riše, vsak se že na vse spozna. Včasih pride 
stranka in reče: »Glejte, mi smo si že sami vse zrisali, vi 
nam samo papirje uredite. Pa načrte lahko še uporabite za 

Vam je všeč hiša Neža? T-052-P2
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koga. Lahko vam jih damo.« Tudi to se nam dogaja. Če bi 
bili zlati časi, bi takemu pokazal vrata. Ampak tega si ne 
morem več privoščiti. 

Kako bi slogovno opredelili vašo arhitekturo?
Ne gre za arhitekturne presežke, postavljanje spomenikov. 
Gre za preprost, uporaben in všečen slog, ki upošteva real-
ne želje povprečne slovenske družine in njene ekonomske 
zmožnosti.

So vaše hiše tehnološko sodobne? Ekološke?
Vsekakor. Pametne inštalacije, centralni sesalni sistem, 
kolektorji, toplotne črpalke ... Pri izbiri materialov seveda 
upoštevamo tudi ekološki vidik, čeprav smo projektanti tudi 
tu omejeni. Če se bo investitor odločil, da bo namesto lese-
nega stavbnega pohištva izbral PVC, na to kot projektanti 
ne moremo vplivati.

Lesena gradnja?
Sodelovali smo že s številnimi domačimi in tujimi ponudniki 
lesenih hiš, tako da smo odprti za vsakršno gradnjo.

Je na vaših realizacijah kakšen detajl, rdeča nit, ki nosi 
avtorski pečat?
To bi najbolje znal povedati nevtralen zunanji opazovalec …

Arhitekturna stroka ostro kritizira pisane fasade 
individualnih hiš po slovenskem podeželju in mestih. 
Kakšno je vaše mnenje o tem živahnem koloritu? Je 
oranžna ali pastelno modra fasada domena arhitekta 
ali je to odločitev naročnika?
Tu smo na meji z Avstrijo. Gornja Radgona je bila še pred 

sto leti predmestje avstrijskega (Bad) Radkersburga. Rad 
gledam njihovo arhitekturo, njihove rešitve. Te optimalno 
združujejo tradicionalno in sodobno arhitekturo. Njihove 
pisane fasade nikakor ne ustvarjajo vtisa neurejenosti, 
ampak prej lahkotne živahnosti in istočasno nekega reda. 
Pri nas tega žal še nismo sposobni ustvariti. Kopiramo zgolj 
posamezne detajle, ki pa jih v naš prostor ne vnašamo dovolj 
načrtno. No, potem pa se dogaja to, o čemer govorite. Ne 
glede na to, kaj je predvideno v projektu, investitor lahko 
vedno naredi po svoje, modro streho ali vijolično fasado. V 
Sloveniji pravega nadzora in sankcij za to ni.

Torej vi ne projektirate modrih ali zelenih fasad in 
bogato kovanih ograj?
Mi v projektu vedno predvidimo fasado, ki je v skladu s 
prostorskimi akti. S temi detajli se večinoma ne ukvarjamo, 
to izbira investitor.

Kakšno je vaše mnenje o skoraj nepremostljivem 
prepadu med pogledi arhitekturne stroke in tem, kar 
je povprečni slovenski družini lepo in domače? Včasih 
imam občutek, da nas na fakulteti za arhitekturo učijo 
estetike, ki v resničnem življenju »ne drži vode«. In 
potem se čudimo in sprašujemo?
V Sloveniji je tudi na tem področju precej specifike. Arhitekt 
bi moral najprej prisluhniti potrebam in željam investitorja, 
tako bi vas morali izobraziti. Upoštevati investitorjeve prave 
finančne zmožnosti. In seveda potem poskušati to prenesti 
na papir tako, da bi zadostili tudi estetskim zahtevam in 
ustrezno umestili objekt v prostor ... Problem nastaja, ko 
tega sodelovanja ni. Ko strani druga druge ne poslušata. 
Investitor sprva še kima z glavo, v praksi pa naredi vse po 

Vam je všeč hiša Neža? T-075-P1 PP Vam je všeč hiša Neža? T-145-P2-C
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svoje. Ker kontrole ni, je rezultat v resničnem življenju pov-
sem drugačen od pričakovanj in zamisli arhitekta. A za to 
nista kriva niti arhitekt niti naročnik. Kriv je sistem, ki ne 
predvideva pravih sankcij za tiste, ki delajo vse po svoje. 
Zakaj bi se držal projekta, če je sosed napravil po svoje. 
Tako se razmišlja.

Malo za šalo, malo zares, zakaj poimenujete vsak tipski 
model hiše z ženskim imenom?
No, mi, ki smo bolj tehnični tipi, imamo oznake T-001 ali 
T-300, v sodelovanju s podjetjem Ytong pa smo morali 
hišam namesto tehničnih oznak dati malo lepša imena. 
Ker pa so simboli lepote povezani z ženskami, imajo tudi 
hiše ženska imena. 

Po kateri najbolj povprašujejo?
Zadnjih deset let je to hiša Vesna, ki pa jo v zadnjem času 
dohiteva Tina. 

Zakaj pa?
Hiša Vesna je preprosta in ima tudi preprost razpored pro-
storov. Nastala je iz potreb investitorjev, torej smo jo zasno-
vali glede na to, za kar smo ugotovili, da na trgu manjka. 
Seveda jo vedno prilagodimo stranki. Zdaj je aktualna tudi 
Vera, ki je prav tako nastala čisto po naših zamislih. Pri njej 
je vhod glede na Vesno na drugi strani. 

Ocenjujem, da po številu realizacij v slovenskem 
prostoru skorajda nimate konkurence. Obstaja 
konkurenca?
Konkurenca je bila vedno prisotna. Ker je projektantov 

Vam je všeč hiša Neža? T-153-P3 Vam je všeč hiša Neža? T-172 P1 PP

v Sloveniji bistveno preveč glede na potrebe trga, smo 
arhitektom trn v peti praktično povsod, kjer se pojavimo. 
Lojalne konkurence je malo, metanja polen pod noge pa 
veliko. Večkrat pride stranka, ki nam pove, kakšna navodila 
je dobila od konkurence: »Pojdi k njim, zmeni se za tip hiše 
in vse, potem pa pridi k meni, ti napravim 100 evrov ceneje.« 
Mi ostajamo zvesti svojim načelom in v obračunavanje s 
konkurenco se ne spuščamo. Svoje delo opravljamo tako, da 
so zadovoljni vsi, s katerimi sodelujemo. Ne pademo ob kri-
tikah in ne vzletimo ob pohvalah. Ostajamo na trdnih tleh. 

V čem se vaša hiša na Primorskem razlikuje od hiše v 
Prekmurju?
V tlorisnih dimenzijah in razporeditvi prostorov pravilo-
ma ne. Se pa seveda razlikujeta v naklonu strešin, dolžini 
napuščev in višini zadnje etaže, kar jima daje povsem raz-
lično zunanjo podobo. 

Kakšna je vloga vašega podjetja v procesu gradnje 
stanovanjske hiše? Se v večini primerov zaključi s 
projektno dokumentacijo in pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja? 
Ker živim na meji z Avstrijo, veliko primerjam praksi v 
obeh državah. Pri nas je postopek urejanja dokumentacije 
za gradnjo hiše bistveno preveč birokratski, preobsežen in 
dolgotrajen. Ko investitor prejme gradbeno dovoljenje, se 
ves nadzor države praktično konča. Razen če res ne pri-
de do prijave gradbenemu inšpektorju. V Avstriji je ravno 
obratno. Gradbeno dovoljenje je izdano hitro, če kariki-
ram, je potrebnih zgolj nekaj skic, vendar pa se z izdanim 
dovoljenjem celoten proces šele začne. Konča se z izdajo 
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Vam je všeč hiša Živa? T-195-P3-A

uporabnega dovoljenja, ki pa pri nas sploh ni obvezno. 
Tega, kako varne so hiše, ki jih gradijo naši investitorji, ne 
spremlja nihče. Če namreč investitor nadzornika gradnje 
ne imenuje, ga v to ni mogoče prisiliti. Vloga našega pod-
jetja v procesu gradnje se v večini primerov konča z izdajo 
gradbenega dovoljenja.
 
Vodite statistiko podjetja? Pri taki produkciji in bazenu 
naročnikov bi lahko delali že cele študije. Indeks zado-
voljnih strank. Indeks hitrosti pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Indeks hitrosti izvedbe objekta. Povprečna 
hitrost izdelave projektne dokumentacije. Število pro-
jektov : število izvedenih objektov. Nam lahko zaupate 
kakšno vašo koristno statistiko? 
Z bazo podatkov o nekaj manj kot 5.000 investitorjih je zares 
že mogoče delati različne statistične analize. Hčerka se s to 
tematiko podrobneje ukvarja v okviru svojega doktorskega 
študija. Glede na podatke SURS-a radi izpostavimo dejstvo, 
da imamo v Sloveniji približno 5-odstotni tržni delež, torej 
je v našem podjetju pripravljena projektna dokumentacija 
za vsako dvajseto enostanovanjsko hišo, katere investitor 
je fizična oseba. 

Gradbena stroka in velike investicije so trenutno v raz-
sulu. Kaj se dogaja z gradnjo individualnih hiš? Koliko je 
tu zaznati krizo?
Naročil je seveda bistveno manj, cene postajajo mizerne. 
Kar zadeva investitorje, pa pri mlajši generaciji opažamo, 
da podaljšuje bivanje pri starših in se vedno kasneje odloča 
za gradnjo. To je glede na stanje v Sloveniji seveda razum-
ljivo. Bistveno manjša finančna sposobnost se kaže tudi v 

velikosti hiš, povprečna velikost je vedno manjša, oblike 
vedno bolj preproste. To pa za investitorje nikakor ni nuj-
no slabo, saj pri gradnji upoštevajo svoje bivalne potrebe 
in finančne zmožnosti. Odpovedujejo se nepotrebnim in 
pogosto stroškovno potratnim razkošnim detajlom, ki veli-
kokrat niti ne povečajo estetske vrednosti.

Je arhitektura umetnost?
Vsekakor – je umetnost in še veliko več. Je odraz splošnega 
stanja družbe, načina življenja, kupne in politične moči, 
vrednot.

Vaša najljubša arhitektura v Sloveniji?
Plečnik je bil in ostaja prvi. To pa nikakor ne pomeni, da 
danes nimamo številnih arhitektov, ki ustvarjajo arhitek-
turne presežke in so ambasadorji kakovostne slovenske 
arhitekture tudi v tujini. Ne bi izpostavljal nobenega posa-
meznika ali njegovega objekta, vsem želim le obilo novih 
navdihov in čim manj ovir pri realizaciji njihovih projektov. 
Z veseljem ustavim svoj pogled na njih, pa naj gre za šolo, 
most čez reko ali razgledni stolp.

Vaša najljubša arhitektura v svetu?
Občudujem mesto Gradec, na katero me vežejo lepi spomini 
še iz otroštva, ko sem se k sorodnikom vozil z mopedom. V 
staro mestno jedro zelo uspešno vnašajo elemente sodobnih 
arhitekturnih slogov. Arhitekturne rešitve so estetske in 
praktične, kar pri nas pogrešam. Sicer pa se mi zdi zani-
miv koncept organske arhitekture, predvsem z vidika nje-
ne heterogenosti, brez strogih estetskih meril, a vendar z 
osnovno zahtevo po harmoniji stavbe z njeno okolico. 

Živite v lepi hiši?
Z arhitekturnega vidika tega žal ne bi mogel reči. Zasnovana 
in zgrajena je bila v začetku osemdesetih, ko sva imela z 
ženo zelo omejena sredstva in sva sanje o veliki in razkošni 
hiši hitro opustila. Narejena je bila z najinimi žulji, vlože-
nih je bilo nešteto ur fizičnega dela. S tastom sva večji del 
gradbenih del opravila sama, zjutraj pred službo sem šel za 
delavca zamešat beton, po službi pa spet delat na parcelo 
… A zato na našo hiško danes s ponosom gledam, je sicer 
majhna, a uspelo mi je ustvariti nekaj, česar ne najdemo v 
vsaki hiši – da je postala in ostala naš trdni dom. In v tej 
smeri se kaže tudi poslanstvo našega podjetja: investitor-
jem pomagati pri načrtovanju take hiše, da si bodo lahko v 
njej ustvarili nov, harmoničen dom, v katerem bodo našli 
mir in srečo. 
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Vzporedni svet
Foto: Janez Marolt
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