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AleksAnder in Peter GorečAn stA oče in sin, 
slikoPleskArjA, ki skuPAj ustvArjAtA v Podjetju 
slikoPleskArstvo Penzel. odkAr stA se osredotočilA nA 
stensko dekorAtivo, je njuno delo PostAlo še veliko 
več kot slikoPleskArstvo, nekAteri se strinjAjo, dA 
Gre zA PrAvo umetnost. 

vse so pralne oziroma se lahko zaščitijo tako, da so 
odporne proti pranju, ter so ekološke, na vodni osnovi. 
rezultat je unikatna dekorativna poslikava v stanova-
nju oziroma v restavraciji, hotelu, trgovini, razstavnem 
salonu ... Poleg dekorativnih tehnik polagamo tudi 
tapete in vgrajujemo štukature.«

trendi in vizijA
»naša vizija za prihodnost je ostati najboljši izvajalec 
dekorativnih tehnik in se ob tem prilagajati trendom 
in kupcem,« pravi Peter. »naj poudarim, da smo prav 
zaradi načina dela, kreativnosti in trendnega pristopa 
tudi postali aktualni obrtnik lanskega leta.« najso-

dobnejši materiali vrhunske 
kakovosti, ki jih v podjetju 
uporabljajo, jim omogočajo 
prav to – ustvarjanje edin-
stvenih dekorativnih učinkov 
z vtisom teksture kamna, 
usnja, kovine, platna, lesa, s 
čimer se zaokrožijo najnovejši 
trendi v dekorju. da lahko 
trendom in novim materialom 
tekoče sledita, se vsako leto 

udeležujeta izobraževanj doma ali v tujini. štukaturam, 
ki so pri nas poznane še manj kot dekorativne tehnike, 
pa se še zlasti rad posveti oče Aleksander, ki pravi, da 
tudi na tem področju obstajajo že zelo moderne linije 
priznanih oblikovalcev. in da je tudi pri teh možnosti 
toliko, kolikor imaš zamisli v glavi.

mojstra Aleksander in Peter sta med drugim 
obnavljala Plečnikove štukature v parlamentu in Filipov 
dvorec.

Pralna barva z 
dekorativnim 
učinkom v 
mladinski sobi 
– modra barva 
Prostoru doda 
veliko energije.

imitacija marmorja v elegantni 
osnovi – Perla barvi – Pride zelo lePo 
do izraza še zlasti na kaminih ali 
Polkrožnih Površinah.

imitacija rje 
na lesenem 
Panelu. 

Unikatne 
stenske poslikave 

Meja je saMo nebo

razstavni salon v obrtni coni 
šenčur. na razstavnem Panoju je 
razstavljenih 30 različnih tehnik 
in kombinacije barv, ki jih skozi čas 
seveda obnavljajo.

dekorativna barva s kovinskim sijajem 
in finim Peskom za Poseben efekt struk-
ture v sPalnici, ki je hkrati moderna in 
klasična. bakrena barva nas Pomirja, 
z dodatkom kovinskega sijaja Pa ta 
klasična barva Pridobi moderen videz.

lahko rečemo, da je vsak izdelek podjetja Penzel, ki 
je leta 2019 tudi prejelo priznanje obrtnik leta, unikat, 
umetniško delo s podpisom. v prostoru prav vsak 
namreč poskrbi za dodano vrednost, kot pravi Peter, 
oziroma je – po besedah njegovega očeta Aleksandra 
– kot začimba, ki je mora biti ravno prav, da nadgradi 
celoto. in marsikdo je resnično presenečen, ko ga 
mojstra povabita v salon in se lahko na lastne oči pre-
priča, kakšne dekorativne stvaritve je mogoče ustvariti 
na stenah, in s tem popolnoma preoblikovati prostor. 
imitacija lesa ustvari toplino in domačnost, vtis usnja 
prostoru vdihne prefinjeno eleganco, imitacija neba 
vzbudi občutek odprtosti … »imitacija betona oziroma 
mikrocement je zdaj zelo popularen,« pove Peter, »in 
po drugi strani efektne bleščice ter prav tako na pri-
mer vintidž vzdušje. v bivalne prostore se vračajo tudi 
trendi močnejših barvnih 
tonov, tudi rdečih in modrih, 
v poslovnih prostorih pa se 
na primer veliko odločajo za 
videz rje.« Pri njunem delu 
vsekakor ne gre za navadno 
barvanje ali lakiranje, 
ampak je, kot pravi Peter, 
struktura tista, ki naredi 
steno dekorativno in poživi 
celoten prostor. Gre torej za 
kreativo, ki poskrbi za prav posebno dekorativo – Peter 
doda, da moraš to imeti v sebi, ta občutek, tega ne 
more izvesti vsakdo. »res moraš biti malo umetnika.«

»ni omejitev, so sAmo želje strAnk«
njune stranke cenijo moderen pristop, neoporečno 
kakovost, vrhunsko izvedeno ročno delo z najboljšimi 
sodobnimi materiali, še zlasti pa dejstvo, da se prav 
vsaki od njih posebej posvetijo, pozorno poslušajo 
njene želje, ji svetujejo in pripravijo vzorce. »običajno 
mi svetujemo stranki glede na njene želje, kakšno 
atmosfero bi rada ustvarila v prostoru,« pojasni Peter, 
»vse tehnike so mogoče v vseh barvnih kombinacijah, 

Peter in aleksander gorečan

na stroPu imit-
acija lesa, na stenah 
vintidž tehnika, 
uPoraba šablon 
in Posebnega 
dekorativnega kita. 
Peter Pravi, da je to 
eden od njihovih 
boljših Projektov, 
na katerega so tudi 
zelo Ponosni. šlo je 
za Prenovo gostilne 
Picerije, katere lastni-
ki so bili zelo odPrti 
za Predloge. tako so 
združili domačnost 
(z imitacijo lesa) in 
vintidž tehniko (z 
odtenkoma rjave 
barve za stene), ki 
nakazuje na zgo-
dovino. za Pridih 
modernosti so 
kot detajl uPorabili 
imitacijo rje.


