Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 8. 2020
Število objav: 10
Internet: 8
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Poznate te čisto nove materiale za naravno in zdravo hišo?

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Thermactive.037, drugi pa izsuševalni omet Diathonite Deumix+. Pluta je izjemen gradbeni material, ki se v obliki
plošč ali drobljenca že dolgo uporablja v gradbeništvu. Podobna je satovju, saj vsebuje približno 80 odstotkov zraka,
zato deluje kot odličen naravni toplotni izolator, omogoča prehod zraka in zelo učinkovito...

Naslov

Zakon za kakovostno strokovno usposobljenost vseh v gradnji

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 25. 8. 2020

Avtor

Gregor Ficko

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 443 cm2

...področju. Ta se mora kazati v varnosti grajenih objektov in njihovih uporabnikov. Slovenska gradbena stroka, ki jo
sestavlja več kot tri tisoč gradbenih inženirjev in tehnikov, več kot sedem tisoč gradbenih podjetij in devet tisoč
samostojnih podjetnikov ter s svojo dejavnostjo tvorijo pomemben delež domačega BDP,...

Naslov

Delavci v predoru v začetku septembra

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 25. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 68 cm2

Delavci v predoru v začetku septembra 4 i. stran Začetek gradbenih del je predviden v začetku septembra, ko so
načrtovane tudi dnevne 12-ume zapore proge. Večina del bo izvedena v času popolne zapore proge od 5. oktobra
letos do 10. julija prihodnje leto, saj so ta vezana na zaporo tirov na odseku

Naslov

Energetska neodvisnost: "Danes razmišljamo o sistemih, ki vplivajo na naš način življenja"

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in dosegljivo
kjerkoli - tudi s pametnim telefonom. “Trendi v gradbeništvu kažejo, da je čedalje pomembnejši tudi videz toplotne
črpalke, tako notranje kot zunanje enote. Glede na velikost novogradenj in pripadajočih zemljišč...

Naslov

Odprto pismo ministrici: stanje šolstva v Občini Črnomelj

Medij

Radio-odeon.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pričakujeva Vašega odgovora, saj bi naju le-to ne pomirilo, kaj šele dalo upanje, da se bodo stvari vendarle
premaknile. Nisva poznavalca stroke, ne šolstva ne gradbeništva. Niti ni potrebno, da bi bila. Pa vendar, toliko ljubezni
do svojih 5 otrok premoreva, da jim želiva dostojno otroštvo in šolanje. To pa v Občini Črnomelj,...
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Naslov

Energetska neodvisnost: "Danes razmišljamo o sistemih, ki vplivajo na naš način življenja"

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in dosegljivo
kjerkoli - tudi s pametnim telefonom. “Trendi v gradbeništvu kažejo, da je čedalje pomembnejši tudi videz toplotne
črpalke, tako notranje kot zunanje enote. Glede na velikost novogradenj in pripadajočih zemljišč...

Naslov

Sedemletni davčni linč inšpektorjev

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Ivan Simič

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...organ doda, da kakšnih dodatnih pogojev za obdavčitev stavbnih zemljišč, kot je bila zahteva finančnih inšpektorjev,
da je nezazidano stavbno zemljišče »gradbena parcela«oziroma da sta zanj sprejeta podroben prostorski načrt in
zazidalni načrt, ZDDV-1 in Direktiva EU ne določata. Drugostopni organ svojo odločbo zaključi...

Naslov

GBC Slovenija s finskim partnerjem zagotovil brezplačno platformo za izdelavo LCA analiz
v gradbeništvu

Medij

Revija-energetik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je zadnji dan v juniju za strokovnjake s področja gradbeništva
organiziralo dodatni spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna gradnja stavb ter predstavitev pomena
LCA analiz, ki so podlaga za pridobitev...

Naslov

Odprto pismo: stanje šolstva v Občini Črnomelj... kjer dostojno otroštvo ni mogoče. Sistemu
se bomo uprli

Medij

Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pričakujeva Vašega odgovora, saj bi naju le-to ne pomirilo, kaj šele dalo upanje, da se bodo stvari vendarle
premaknile. Nisva poznavalca stroke, ne šolstva ne gradbeništva. Niti ni potrebno, da bi bila. Pa vendar, toliko ljubezni
do svojih petih otrok premoreva, da jim želiva dostojno otroštvo in šolanje. To pa v Občini Črnomelj,...

Naslov

Hiša za tretje življenjsko obdobje

Medij

Deloindom.delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 8. 2020

Avtor

Aleksandra Zorko

Teme

Gradbena parcela

...dvojnost starega in novega,«pojasnjujeta arhitektka Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger, ki je tudi predavatelj na
Oddelku za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, bistvo
kombinacije, ki je nastala v interierju. Po njunih izkušnjah starejši naročniki v primerjavi z mlajšimi...
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Poznate te čisto nove
materiale za naravno in zdravo
hišo?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

AVTOR

Vsebino omogoča Koop Ekogradnja

ARHIV KOOP

Gradite hišo in želite, da bi bila obdana z
naravnimi materiali? Obnavljate starejšo hišo, v
kateri se borite s kapilarno vlago, plesnijo in
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zatohlostjo? Odgovor sta naravni
toplotnoizolacijski fasadni omet in izsuševalni
omet na osnovi plute.
Pri izbiri pravih materialov za gradnjo, pa naj bo to novogradnja ali obnova starejše hiše, je vse bolj
pomembno, da so ti ekološki, trajnostni, da jih lahko po izteku njihove življenjske dobe recikliramo.
Le tako lahko dolgoročno varujemo in ohranjamo naše okolje.

Nič manj pomembno ni, da s kakovostnimi materiali lahko dosežemo želeno in vse bolj nujno
energijsko učinkovitost hiše, predvsem pa naravno in zdravo bivalno okolje.

Vse predlogo smo v preteklosti s kemikalijami, posebnimi substancami in dodatki, s katerimi smo
sicer dosegli večjo trajnost in odpornost gradbenih materialov, negativno vplivali na okolje in
ustvarjali ne zdrave bivalne pogoje. Hkrati smo v želji čim večje energijske učinkovitosti hiš, te
izdatno toplotno izolirali in jih zatesnili. Rezultat je neizbežen, pojav zatohlega in pretirano

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izsušenega zraka ali pa nasprotno, prekomerne vlage v prostoru, ki ustvarja idealne pogoje za
razvoj plesni.

V podjetju Koop imamo rešitev za opisane razmere
Vse težave lahko učinkovito preprečimo ali pa odstranimo z dvema izjemnima izdelkoma, ki sta
popolni novosti na našem trgu. V programu Koop Ekogradnja ponujamo okolju in zdravju prijazna
gradbena materiala na osnovi plute. Prvi je naravni fasadni toplotnoizolativni omet Diathonite
Thermactive.037, drugi pa izsuševalni omet Diathonite Deumix+.
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ARHIV KOOP
Pluta je izjemen gradbeni material, ki se v obliki plošč ali drobljenca že dolgo uporablja v
gradbeništvu. Podobna je satovju, saj vsebuje približno 80 odstotkov zraka, zato deluje kot odličen
naravni toplotni izolator, omogoča prehod zraka in zelo učinkovito duši zvok. Njena velika prednost
je negorljivost. Zaradi naravnega obrambnega mehanizma je odporna na bakterije in termite, s
staranjem pa ne izgublja prvotnih naravnih lastnosti. Uporablja se v popolnoma naravni obliki in tako
v celoti zadošča zahtevam trajnostne gradnje.

Mešanici, pripravljeni za preprosto uporabo
Pri nas je zdaj na voljo v novi, izpopolnjeni obliki „ready to use“, kar pomeni, da sta fasadni
toplotnoizolativni omet Diathonite Thermactive.037 in izsuševalni omet Diathonite Deumix+preprosta
za uporabo. Skupno jima je, da sta materiala žilava in elastična, zagotavljata dobro toplotno in
zvočno zaščito, med njunimi najbolj pomembni odlikami pa je njuna visoka paroprepustnost. Na

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zidu, kamor ju nanesemo, ohranjata oziroma celo povečata difuzno odprtost, kar pomeni, da vodna
para lahko prehaja skozi konstrukcijo. Ker sta oba materiala toplotna izolatorja, pa preprečujeta tudi
kondenzacijo vodne pare na površini in s tem pojav plesni ter izločanje solitra.

Diathonite Thermactive.037 za izvedbo osnovnega
sloja na fasadi
Debelina fasade se določa v skladu s predpisi, ki opredeljujejo učinkovito rabo energije v stavbah.
To pomeni, da na zunanji zid ni treba vgraditi nobene druge toplotne izolacije, saj z ometom na
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osnovi plute, ki ima toplotno prevodnost (lambda) 0,037 W/mK, lahko ustvarimo zadosten toplotni
ovoj hiše. Naj poudarimo še to, da z nanosom Diathonite Thermactive.037 učinkovito preprečimo
nastanek toplotnih mostov, obstoječe pa izničimo. Na osnovni sloj fasade je treba nanesti izravnalni
oziroma končni sloj.
Omet iz Diathonite Thermactive.037 deluje kot higrometrična pljuča:
absorbira in izničuje vodno paro, s čimer prepreči nastajanje vlage in kondenza,
nudi zelo dobro zvočno in toplotno izolacijo, nevtralen je za statično naelektritev in ne
privlači prašnih delcev,
po zaslugi naravne zaščite je odporen na termite in žuželke,
razred gorljivosti: A1.
Pripravljeno mešanico, ki je sestavljena iz plute z dodanimi silikatnimi polnili in naravnimi
vulkanskimi materiali, za vezivo pa je dodano naravno hidravlično apno NHL 5, ki deluje
antibakterijsko in preprečuje pojav plesni in vlage, zmešano z vodo in na vse vrste podlag

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nanašamo ročno ali strojno.

Edini razvlaževalni omet, ki je hkrati toplotna
izolacija
Za starejše stavbe, v katerih je kapilarna vlaga skoraj da stalnica, je učinkovita rešitev Diathonite
Deumix+. To je edini razvlaževalni omet, ki omogoča izsuševanje vlažnih zidov in hkrati deluje kot
termoizolacijski omet.
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Hitro odstranjuje hlape ter ščiti sistem in zidove pred poškodbami, ki jih povzroča soliter. Izboljšuje
kakovost zraka v bivalnih prostorih, odpravlja zatohlost, zmanjšuje pojave alergij in ostalih bolezni
dihal, zaradi bakteriostatičnih lastnosti preprečuje nastanek plesni. Je nepogrešljiv za kakovostno
restavriranje starih zgradb oziroma kulturne stavbne dediščine.

Deluje po principu higrometije in osmoze
Diathonite Deumix+ je zelo lahek material z makro-porozno strukturo. Vsebuje drobljenec iz plute,
naravno apno NHL 5, glino in posebne dodatke, ki pospešujejo prehajanje vlage skozi makroporozno strukturo ometa in omogočajo nemoteno izhlapevanje vode oziroma izsuševanje zidov.
Deluje po principu higrometrije in osmoze in tako uravnava vsebnost vlage.

Med njegovimi prednostmi lahko izpostavimo še veliko poroznost, izjemno zračnost in negorljivost,
saj spada v razred gorljivosti A1. Ima tudi izjemne vodoodbojne lastnosti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Primeren je za uporabo na notranji in zunanji strani vlažnih zidov iz vseh vrst gradnikov, nanašamo
pa ga lahko ročno ali strojno. Zadostuje že nanos dva do tri centimetre, odlično pa se ujema z
apnenimi in silikatnimi zaključnimi sloji.

Izboljšajte vaše bivalne okolje in ohranite stik z
naravo
Če gradite naravno, trajnostno hišo, ali pa obnavljate staro in se soočate s trdovratno kapilarno
vlago, bosta oba na našem trgu nova izdelka prava izbira za vas.
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Obiščite našo spletno stran ekogradnja.si in nas vprašajte, kar koli vas zanima o toplotnoizolativnem
fasadnem ometu Diathonite Thermactive.037 in izsuševalnem ometu Diathonite Deumix+, z
veseljem vam bomo svetovali. Lahko nas tudi pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 73

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

07 ali pa nam pišete na elektronski naslov info@koop.si.
Skupaj z nami in našimi ekološkimi, do ljudi in okolja prijaznimi materiali, lahko izboljšate
vaše bivalno okolje in ohranite stik z naravo.
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Površina: 443 cm2

Gostujoče pero

Zakon za kakovostno strokovno usposobljenost vseh v gradnji

V

zakonskih rešitev. Te morajo
slovenskemu gradbeništvu omogočati

30. julija osnutek novega
gradbenega zakona

zanesljivo, kakovostno,

(GZ-i), ki gaje pripravilo

tudi estetsko gradnjo javnih in zasebnih
objektov. Samo to je lahko primarni

gradbenega zakona ter zaščite

javni interes tako slovenske gradbene

po

stroke kot laične javnosti.
Slovenski gradbeni inženirji zato ob
pripravi novega gradbenega zakona od
pristojnega ministrstva pričakujemo

temeljnega namena tega zakona.

ministrstvo za okolje in prostor.
Vzrokov,

da seje ministrstvo lotilo

priprave novega besedila, je več, glavni
je ta, daje bil zdaj veljaven zakon iz leta

2017 sprejet brez temeljitega premisleka.
V veliki meri je obšel pripombe
strokovne javnosti in žal ne izpolnjuje

in

varno

ekonomsko učinkovito, ne nazadnje

pa

ureditev ključnih pogojev za zagotovitev

izpolnjevanja bistvenih zahtev iz
veljavnega 15. člena gradbenega
zakona kot tudi temeljnih zahtev
javnega interesa pri graditvi objektov
2.

členu gradbenega zakona kot

Posledično pooblaščeni arhitekti
načrtov, dokumentov

in obrazcev

za

zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih

zahtev in zaščite javnega interesa pri
graditvi objektov po gradbenem zakonu

osnovnih načel in usmeritev, ki bi
jih sodobno napisan zakon skladno

nadaljnjega obstoja poklica gradbenih
inženirjev. Obenem apeliramo na

ne morejo

s

trenutnimi zahtevami sodobnega
graditeljstva moral omogočati pri

odpravo tistih delov zakona,

žigosati, saj za to nimajo pridobljenih

zagotavljanju javnega interesa na

gospodarstvo, grajeno javno dobro in

tem področju. Ta se mora kazati v

ne nazadnje za socialnopravno varnost

ki

so trenutno škodljivi za slovensko

in

ne smejo podpisati

in

ustreznih strokovnih pooblastil.
Zato slovenski gradbeni inženirji
znova opozarjamo, daje s trenutno

varnosti grajenih objektov in njihovih

slovenskih gradbenih inženirjev, hkrati

veljavno gradbeno zakonodajo zaradi

uporabnikov.

pričakujemo tudi nujno posodobitev

neustrezne, vedno bolj zabrisane

zakona o arhitekturni in inženirski
dejavnosti (ZAID), ki trenutno še velja v

poklicne razmejitve pooblastil med

sestavlja več kot tri tisoč gradbenih
inženirjev in tehnikov, več kot sedem

nespremenjeni obliki.

bolj ogrožena varnost ljudi in objektov.

Slovenska gradbena stroka, ki jo

tisoč gradbenih podjetij in devet tisoč

Ključno vprašanje, ki ga

gradbenimi inženirji in arhitekti vedno
To je v nasprotju s temeljno

zahtevo

gradbenega zakona, katerega edini

samostojnih podjetnikov ter s svojo

slovenski gradbeni inženirji želimo

dejavnostjo tvorijo pomemben delež

argumentirano odpreti pri pripravi

namen je zaščita javnega interesa pri

domačega BDP, je tako prek svojih

novega gradbenega zakona, je
zagotavljanje kompetentnosti in

graditvi objektov. Žal tudi osnutek

dveh matičnih zbornic, Inženirske

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kompetenc in znanj za zagotavljanje

medresorskem usklajevanju
in javni razpravi je od

zbornice Slovenije (IZS) ter Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenega

pooblastil. Slednje tako ZAID kot

novega gradbenega zakona ni naredil
koraka v pravo smer. Nasprotno,
predlog novele zakona prinaša dodatno

materiala pri Gospodarski zbornici
Slovenije, in prek civilne družbe

tudi gradbeni zakon podeljujeta

podeljevanje pooblastil neprimerno

pooblaščenim inženirjem in arhitektom.

strokovno usposobljenim poklicnim

pristojno ministrstvo dovolj dolgo

Graditeljska stroka je namreč

profilom. Zato apeliramo na ministra

opozarjala na ključne pomanjkljivosti

prepričana, da pooblastila, kijih

za okolje

obeh trenutno veljavnih gradbenih
zakonov, in sicer gradbenega zakona
GZ (UL RS št. 61/17 in št. 72/17) in

pooblaščenim arhitektom podeljujejo

graditev, da zakon o arhitekturni in

trenutno veljaven 4. člen ZAID ter 12.
in 13. člen gradbenega zakona in jim
omogočajo, da v praksi lahko nastopajo
kot vodje projektov in vodje nadzorov
na zahtevnih gradbenih objektih, kot

ZAID (Uradni
inženirski dejavnosti
list RS št. 61/17) ter gradbeni zakon

zakona o arhitekturni in inženirski
dejavnosti
ZAID (UL RS št. 61/17),

-

ki čedalje bolj ogrožajo

nemoteno

strokovne usposobljenosti pri izvajanju

ter uspešno delovanje slovenskih

so cestne gradnje, železniške gradnje,

gospodarskih subjektov na področju

predorske gradnje, premostitvene

gradbeništva kot tudi zaposlenih v

konstrukcije (viadukti, mostovi),

reguliranih poklicih.

pristanišča, letališča in visoke zgradbe,

Menimo,

daje skrajni čas, da

in

prostor,

ki je pristojen

za

-

(Uradni list RS št.

61/17 in št.

72/17)

popravi in dopolni tako, da bosta oba
v medsebojni povezljivosti omogočala

izvajanje graditeljske dejavnosti, in
sicer tako, da bosta zagotavljala tako
varnost grajenih objektov kot njihovih
uporabnikov, hkrati pa zagotavljala in

po primerljivosti vsebine in obsega obeh
študijskih programov gradbeništva in
arhitekture, ki so v okviru obvladovanja

omogočala nadaljnji razvoj kadrovske

slovenska politika končno opravi
svojo nalogo v okviru izvršilne in
zakonodajne veje oblasti ter pripravi

praktičnih znanj na področju

takšno zakonodajo, ki bo celotni verigi

katastrofami razsežnosti zrušitve

zagotavljanja statične in dinamične

kakšnega pomembnega gradbenega

gradbene dejavnosti, od naročnikov,

zanesljivosti ter trdnosti grajenih

objekta, kot je bil na primer viadukt

projektantov, nadzornikov do izvajalcev,

objektov vezani na zagotavljanje

Morandi v Italiji, vendar nas lahko

omogočala optimalno delovanje. Hkrati

njihove inženirske stabilnosti in

nepremišljene strokovno izključujoče

bo poskrbela tudi za ekonomsko in
tehnično strokovno rast ter razvoj

varnosti,

ter opravljenih strokovnih

poteze zakonodajalca pri pripravi tako

izpitih izrazito presegajo kompetentnost

pomembnega zakona, kot je gradbeni,

ustrezno strokovno usposobljenost

zelo hitro pripeljejo v takšno situacijo.

gradbeništva. Kot zagovorniki

in

absolutnega legalizma in najvišje

arhitektov.

stopnje demokratičnosti v državi od

strokovnosti in kompetentnosti.
V Sloveniji se še nismo srečali s

Pri

tem je treba slovenski strokovni

izvršilne oblasti pričakujemo odprto
in korektno medsebojno sodelovanje

in laični javnosti jasno povedati,
da pooblaščeni arhitekti nimajo

pri iskanju tako za stroko kot za javni

pridobljenih ustreznih strokovnih

Prispevek je mnenje avtorja
in

ne izraža nujno stališča uredništva.

interes najboljših in najustreznejših
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Delo

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

2/2

Površina: 443 cm2

Zaradi zabrisane

razmejitve pooblastil
med gradbenimi inženirji

in arhitekti je ogrožena
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varnost ljudi in objektov.

H

mag.
Gregor Ficko,

univ. dipl. inž.

gradbeništva
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Gorenjski glas

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 2

1/1

Površina: 68 cm2

Delavci v predoru

v začetku septembra
4

i.

Začetek gradbenih del je
predviden

začetku

v

ko

tembra,

12

sep-

načrtovane

so

tudi dnevne
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odseku proge od postaje Jesenice do postaje Podrožca. Na obmo-

predoru in na

stran

-ume

zapo-

čju

postaje

tira«,

Jesenice

izvedbo

tujejo
s

načr-

»izvlečnega

čimer bodo ohranili
V predoru

re proge. Večina del bo izve-

delno dvotimost.

dena v času popolne zapore
proge od 5. oktobra letos do
10. julija prihodnje leto, saj

bodo sanirali tudi poškodovane

dele konstrukcije, ure-

dili odvodnjavanje, zgradili

so ta vezana na

zaporo tirov
odseku železniške proge
od jeseniške železniške po-

intervencijske hodnike, ure-

na

dili vozno mrežo, signalno-

staje do predora.

telekomunikacijske sisteme

V

sklopu

-tehnične

vamostno-

nadgradnje

bodo odstranili drugi

tir v

varnostne naprave,

sodobne

ter poskrbeli za požarno varnost

in sistem učinkovitega

reševanja v primem nesreč.
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Energetska neodvisnost: "Danes
razmišljamo o sistemih, ki vplivajo
na naš način življenja"
Djd/Daikin

Kvadrati

O tem, kaj ljudje iščejo z vidika bivalnega ugodja in koliko jim je
pomembna energetska neodvisnost, smo se pogovarjali z Matejem
Kramarjem, vodjem svetovalne pisarne mreže Ensvet v Beltincih in
Murski Soboti, ki deluje pod okriljem Eko sklada.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Energetska neodvisnost je bila vedno v ospredju slovenskega gospodinjstva. Zgodovina nas je
učila, da moramo ravnati skrbno in razumno s svojim premoženjem. To pa se je skozi desetletja
vedno bolj porabljalo tudi za vzdrževalne in obratovalne stroške naših bivalnih okolij,
opozarja Matej Kramar.
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Matej Kramar, energetski svetovalec: ”Ogrevanje in hlajenje ter vzdrževanje objekta predstavljajo
precejšen delež letnih stroškov.”

"Tako je bila večina hiš in gospodinjstev še pred dobrimi tremi desetletji precej vezana na lasten
vir ogrevanja. Prevladovali so viri ogrevanja na biomaso in centralna kurišča na lesna polena,
oboje kot najbolj razširjen in preverjen način ogrevanja lastnega doma. Sčasoma so se pojavile
sodobne tehnologije koriščenja lesa in biomasnih virov energije. Sistemi s sekanci in peleti so
omogočali avtomatizirano dovajanje goriva in hkrati čiščenja pepela. Dopolnjena je bila tudi
tehnika ogrevalnega postrojenja pri kotlih na polena, skupaj s hranilniki toplote, ki je precej
razbremenila gospodarjev 'poklic' kurjača, ki je nekdaj moral na nekaj ur skrbeti za ugodno
temperaturo v bivalnih prostorih s stalnim nalaganjem goriva v kurišče. Danes se gospodar le
enkrat ali dvakrat na dan spomni in naloži polena v kurišče, ki kontrolirano tli in oddaja toploto v
ogrevalni sistem," pravi Kramar, ki opomni, da so bili fosilni viri energije stalno prisotni in so
prevladovali v zgoščenih in mestnih predelih.

Spodbujevalen trend izkoriščanja obnovljivih virov
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Sčasoma, v začetku novega tisočletja, so se začeli množično pojavljati centralni sistemi
ogrevanja s pomočjo toplotnih črpalk, pove energetski svetovalec. "Fenomen koriščenja toplote iz
okolice je bil do takrat široki komercialni rabi relativno malo znan, čeprav segajo prvi koraki
koriščenja toplote okolice v leto 1748. Že takrat so znanstveniki uspešno absorbirali toploto iz
okolice s pomočjo črpalke in etra, takrat sicer le v korist hladilne energije, ki jo danes priznamo
kot začetek rabe hladilnikov in zamrzovalnikov," pojasni Kramar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

60 svetovalnih pisarn v Sloveniji
Eko sklad ponuja za naložbe v obnovljive vire energije, toplotno zaščito stavbe in
prezračevanje nepovratna sredstva v višini okrog 25 odstotkov priznanih stroškov
posamezne naložbe, zelo ugodne kredite za navedene naložbe ter kombinacijo
nepovratnih sredstev in kredita. V pomoč pri odločanju glede naložb z veseljem
brezplačno in strokovno neodvisno svetujejo priznani energetski svetovalci v skoraj 60
svetovalnih pisarnah po celi Sloveniji.

Po njegovih besedah je bil trend koriščenja toplote okolice oziroma obnovljivi vir energije
spodbujevalen, ne samo lokalno, temveč na globalni ravni, kar nam je, tako Kramar, prineslo
enormen napredek tehnologije toplotne črpalke predvsem pri razmerju koristne energije: toplote
in hlada ter vložene (električne) energije za opravljeno delo. "To razmerje opisujemo s kratico
COP (coefficient of performance oziroma koeficient učinkovitosti). Tako so se dokaj tehnično
zastarele toplotne črpalke ponašale s COP ≤ 2.0, kjer je bila učinkovitost le 50-odstotna glede na
električno energijo," pojasni sogovornik. "Današnje rešitve omogočajo COP tudi do 5.0 ali več,
kar pomeni, da potrebujemo le 1/5 električne energije, da dobimo eno enoto toplotne energije.
Toplotne črpalke so izstopale v primerjavi z ostalim, dražjim virom ogrevanja ne samo s svojo
učinkovitostjo, temveč tudi z enostavnim rokovanjem in obratovanjem. Zahtevajo sorazmerno
malo prostora za namestitev in za zaloge kuriva, denimo kurišča na biomaso. To so odlike, ki se
pozitivno zrcalijo v arhitekturi novogradnje in pri prenovi stanovanjske ali poslovne
stavbe." Arzenalna namestitev toplotnih črpalk po svetu je paralelno obudila v življenje tudi
tehnologije generacije električne energije, kot so solarne celice, nadaljuje sogovornik. "Prvotno
so bile predstavljene v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja po nabavni ceni približno 500
EUR/W, sedaj stanejo manj kot 0,3 EUR/W. Tako si lahko predstavljamo, da bo sodoben način
ogrevanja oziroma hlajenja gospodinjstev deloval s pomočjo visoko zmogljivih toplotnih črpalk, ki
se bodo v večini časa napajale z lastno generirano električno energijo, nameščene na strehi v
obliki sončne elektrarne. Vsaj za nekaj časa, dokler ne preidemo v status dnevne/tedenske
akumulacije, v model zmogljivih in okolju prijaznih baterij."
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V Sloveniji je zaznati porast števila gradenj skoraj ničenergijskih in nizkoenergijskih stavb, manj pa je za

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zdaj celovitih obnov stanovanjskih stavb.

Vse več nizko- in ničenergijskih hiš
Odgovore o tem, kaj je danes dobro izbrati in česa ne, ljudje danes vse pogosteje iščejo pri
energetskih svetovalcih. Matej Kramar pravi, da pridno sledijo globalnemu trendu o energijski
neodvisnosti in razumejo pomen obnovljivih virov energije. Zavedajo se, da postaja oziroma je
strošek ogrevanja in hlajenja ter vzdrževanja objekta precejšen delež letnih stroškov. Razmišljajo
o sistemih, ki vplivajo na njihov način življenja, našteva Kramar. Opaža, da ljudje, ki so večino
dneva zdoma, posegajo po sistemih, ki se jih enostavno upravlja in dovoljujejo nadzor na daljavo,
običajno preko mobilne aplikacije. Nasprotno pa tisti, ki so večino časa doma, ne potrebujejo
takih sistemov, vendar je tudi zanje nadzor nad stanjem ogrevanja v hiši
dobrodošel. Ozaveščenost ljudi o energetski neodvisnosti je v Sloveniji vse večja, pravi Kramar.

Do kakovosti zraka z ustreznim prezračevanjem
Kakovost zraka je eden najpomembnejših dejavnikov, ko govorimo o dobrem počutju v
bivalnih in delovnih prostorih. V zraku morajo biti dovolj kisika, ustrezna zračna vlaga,
nemoteča količina vonjav in minimalna količina škodljivih snovi, da naše zdravje ni
ogroženo. Vse našteto zagotovimo z rednim in učinkovitim prezračevanjem. Ena od
najbolj zanesljivih rešitev pri sodobni gradnji je vgradnja prezračevalnega sistema z
rekuperatorjem. Princip delovanja je preprost: zrak iz kuhinje, kopalnice in sanitarij
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odvedemo skozi toplotni izmenjevalnik prezračevalne naprave v okolico. Odhajajoči zrak
na svoji poti na prosto odda toploto zunanjemu zraku, ki ga skozi prezračevalno napravo
dovajamo v bivalne prostore. Težav z vlago, ki povzroča preglavice v hišah z novimi
okni, ne bo več, kvečjemu bomo imeli težave zaradi presuhega zraka, zato je
priporočljivo izbrati prezračevalno napravo z vgrajenim entalpijskim izmenjevalnikom, ki
pozimi poskrbi za ustrezno relativno zračno vlažnost v prostorih. V novih hišah je zaradi
zrakotesne gradnje nujen osrednji prezračevalni sistem z rekuperacijo oziroma
vračanjem odpadne toplote, čedalje več ljudi se zanj odloči tudi pri temeljiti posodobitvi
doma. Rekuperacija pri prezračevanju pomeni, da izkoriščamo toploto notranjega zraka,
ki ga izpihavamo navzven, da z njo dogrevamo zunanji zrak, ki ga črpamo v notranjost.
Pri kakovostnih rekuperatorjih je izkoristek več kot 85-odstoten, pojasni Milan Kuster iz
podjetja Lunos: “Rekuperator je sestavni del prezračevalnega sistema z rekuperacijo, ki
vzdrževanja načeloma ne potrebuje.” Kot pojasni Kuster, so moderni rekuperatorji
večinoma iz visokokakovostne keramike.

Energetski svetovalci ne nazadnje zaznavajo porast števila gradenj skoraj ničenergijskih in
nizkoenergijskih stavb, precej manj pa je celovitih obnov stanovanjskih stavb. "Tudi izbor treh ali
več ukrepov je dokaj ponavljajoča se kombinacija, saj se delež nepovratnih sredstev Eko sklada
poveča za 50 odstotkov. Povečano zanimanje za gradnje skoraj ničenergijskih ali
nizkoenergijskih stavb lahko pripišemo že dokaj dobremu predznanju investitorjev o prednostih
prisilnega prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. Večina teh investitorjev se že v času
snovanja projektne dokumentacije zavestno odloči za rekuperacijo, čeprav ta še ni posredno
zakonsko zahtevana. Z njo se bistveno izboljša bivalno ugodje zaradi stalne kakovosti zraka,
hkrati so precej nižji stroški ogrevanja. Tako postanejo potrebe po hlajenju pri novogradnji le
tematika za nekaj dni na leto, če sploh," meni Kramar. Pojasni, da so se zaradi prisilnega
prezračevanja vedno pojavljale tudi možnosti nadgradnje stopnje osnovne filtracije, ki jo vsaka
naprava vsebuje. Tako obstaja možnost namestitve HEPA (high-efficiency particulate air oziroma
visoko učinkovit partikularni zrak) filtrske tehnologije. "Ta se namesti na sesalno stran, torej na
stran zajema svežega zraka iz okolice, in vpiha v obravnavano območje oziroma prostor. Pred
trenutnimi razmerami so po taki tehnologiji filtracije posegali predvsem alergiki. Ta trend se
trenutno povečuje," opaža sogovornik.

Do 75 odstotkov nižji stroški ogrevanja
Zakaj je pri odločitvi za zamenjavo ogrevalne naprave najboljša izbira prav toplotna
črpalka? “Odlikujejo jo varnost, prilagodljivost, enostavnost uporabe, nizki stroški
ogrevanja …” našteje prednosti ogrevanja Suzana Guček iz podjetja Kronoterm. Po
njenih besedah uporabnike o nakupu najbolj prepriča dejstvo, da kljub višji začetni
investiciji toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja do kar 75 odstotkov. “Povedano z
drugimi besedami: v 15 letih lahko s toplotno črpalko v primerjavi s kurilnim oljem
prihranimo za nov družinski avto srednjega razreda,” pravi Gučkova. Sogovornica
opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je upravljanje ogrevalnega sistema
enostavno in dosegljivo kjerkoli - tudi s pametnim telefonom. “Trendi v gradbeništvu
kažejo, da je čedalje pomembnejši tudi videz toplotne črpalke, tako notranje kot zunanje
enote. Glede na velikost novogradenj in pripadajočih zemljišč je pomembno, da notranja
enota zavzame malo prostora in se zlije s pohištvom. Biti mora tiha, brez zvočnih in
svetlobnih elementov, takšna, da lahko uporabnik nanjo pozabi. Enako velja za zunanjo
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enoto, ki ne sme kaziti okolice, temveč se mora s svojim videzom ujemati z arhitekturno
podobo hiše.”

Pravilno zaporedje
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Matej Kramar je prepričan, da vsak posameznik razmišlja o ukrepih, ki bi njegovi nepremičnini
povečali vrednost in istočasno omogočali nižje obratovalne stroške, vzporedno z idealnim
temperaturnim udobjem v bivalnih prostorih skozi vse leto. "Kot neodvisni energetski svetovalci
smo dolžni stranki predstaviti korak po korak, kako doseči želen cilj in kaj bo to pomenilo za njih v
naslednjih letih. Potrebno je pravilno zaporedje. Torej, najprej ustrezno izolirati ovoj stavbe in
preprečiti nepotrebno transmisijsko in ventilacijsko izgubo energije ter nato zamenjati način
ogrevanja, ki po izvedenih ukrepih na ovoju stavbe lahko prispeva tudi do štirikrat manjši porabi
energije za ogrevanje. Ne nazadnje, pomembno vlogo pri naložbi igra tudi njena ekonomska
upravičenost," poudari Kramar.
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Odprto pismo
ministrici: stanje
šolstva v Občini
Črnomelj
Spoštovana ministrica, gospa dr. Simona
Kustec,
nekaj besed bi Vam namenila, prosiva za
Vaš čas, da si jih preberete. Ne pričakujeva
Vašega odgovora, saj bi naju le-to ne pomirilo, kaj šele dalo upanje, da se bodo stvari vendarle premaknile.
Nisva poznavalca stroke, ne šolstva ne gradbeništva. Niti ni potrebno, da bi bila. Pa vendar, toliko ljubezni do
svojih 5 otrok premoreva, da jim želiva dostojno otroštvo in šolanje. To pa v Občini Črnomelj, katere občani
smo natanko 3 leta, ni mogoče. Zdi se, da so naši otroci manj vredni kot ograja na meji z Republiko Hrvaško,
manj kot šoder o katerem se župan prepira v medijih, za šolo in vrtec pa nihče ne stori nič.
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Naši otroci niso manj vredni kot ostali otroci Republike Slovenije. Vsaka vas že ima novo šolo in vrtec, naj
naštejeva nekaj tistih, katere del sva bila tudi sama: Raka, Krško, Brestanica, Mirna peč, Bizeljsko, Stopiče,
Brusnice, Bršljin v Novem mestu in še bi lahko naštevala. Nobena ni bila v tako slabem stanju, kot OŠ Loka
Črnomelj.
Ne smeva mimo neurja, uničujoče toče in vetra leta 2018. Plastika na strehi šole, dež v učilnicah, da golazni
sploh ne omenjam! Miši lezejo povsod. Nekaj metrov stran je jedilnica, kjer najini otroci že tri leta jedo malico in
kosilo. Ko sedete na klop nekaj metrov od jedilnih miz, vas prežene neznosen smrad po odplakah, kanalizaciji,
da ne omenjam človeških iztrebkov. Na vse sva ravnateljico opozorila že lansko leto novembra. Obvestila sva
jo, da bova poklicala zdravstveno inšpekcijo, pa nama je odgovorila, da jo je že sama. Z odločbo je
prepovedana uporaba učilnic, ne pa tudi jedilnice, kot nama je razkrila ravnateljica v današnjem telefonskem
pogovoru.
V torek sva vabljena na roditeljski sestanek za hči, ki naj bi šla v 2. razred osnovne šole. Ampak to se ne bo
zgodilo, ker ona ne bo hodila v šolo, ampak v podjetje. Tega ne moreva dovoliti in tudi ne bova. Razne stavbe
po Črnomlju niso šola. Šola je zgradba, arhitekturno in gradbeno prilagojena potrebam, pravicam in
obveznostim otrok.
Danes sva prejela še obvestilo iz vrtca Otona Župančiča Črnomelj, da je najmlajši sin, Otonov Ciciban,
nameščen v Dijaški dom. Dijaški dom ni vrtec! Najin, komaj triletni sin ni dijak. Želiva le, da hodi v vrtec. Da so
tam prijetne barve, majhni stolčki in mizice, pisana vrata, majhni umivalniki… Je to preveč? Si najin otrok, ker
zdaj živimo v Črnomlju tega res ne zasluži?
Kdo bo, kdaj, kaj naredil?
Naše jutro naj bi v družini, zato ker nihče nič ne naredi zgledalo tako: najstarejšega peljemo na železniško
postajo, da gre z vlakom v srednjo šolo, dva otroka (šestošolka in osmošolec) bosta hodila na OŠ Loka
Črnomelj, hči v 2. razred v podjetje na tretji lokaciji, najmlajšega pa naj bi peljali v vrtec v Dijaški dom na četrto
lokacijo! Za razvoz potrebujemo vsaj 30 minut. Vstajali bomo tako ob 5:15 uri, tudi najmlajši triletnik. In če vse
to zanemarimo: kje bosta čakala najina dva otroka osnovnošolca od 6:10 ure do 7:30 na preduro, ali celo na
prvo šolsko uro do 8:20? Sta višja stopnja in nimata jutranjega varstva. Zunaj na dežju, snegu, mrazu?
Zaklenjena pred šolo?
Poleg napol porušene, smrdljive in polne golazni šole, imamo še ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja
Covid19.
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Kot družina se bomo sistemu letos uprli. Najmlajši, v primeru, da se vodstvo vrtca ne premisli, ne bo hodil v
dijaški dom, sedemletna hči pa ne v šolo v podjetje! Situacijo bomo predstavili tudi medijem.
Torej, kaj porečete na situacijo, spoštovana ministrica? Kaj bi Vi storili na našem mestu? Bi se prepustili
nemilosti? Bi potegnili župana za rokav in mu dejali, da naj že gre do ministrice v Ljubljano?
Kdaj bo Črnomelj dobil šolo in vrtec, kdaj naši otroci pravico do šolanja?
S spoštovanjem,
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Karolina in Franjo Horn
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Energetska neodvisnost: "Danes razmišljamo o
sistemih, ki vplivajo na naš način življenja"
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Sanja Verovnik, 24.8.2020

Djd/Daikin

O tem, kaj ljudje iščejo z vidika bivalnega ugodja in koliko jim je pomembna
energetska neodvisnost, smo se pogovarjali z Matejem Kramarjem, vodjem
svetovalne pisarne mreže Ensvet v Beltincih in Murski Soboti, ki deluje pod
okriljem Eko sklada.
Energetska neodvisnost je bila vedno v ospredju slovenskega gospodinjstva.
Zgodovina nas je učila, da moramo ravnati skrbno in razumno s svojim
premoženjem. To pa se je skozi desetletja vedno bolj porabljalo tudi za
vzdrževalne in obratovalne stroške naših bivalnih okolij, opozarja Matej Kramar.
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Matej Kramar, energetski svetovalec: ”Ogrevanje in hlajenje ter vzdrževanje objekta
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Matej Pušnik

predstavljajo precejšen delež letnih stroškov.”

"Tako je bila večina hiš in gospodinjstev še pred dobrimi tremi desetletji precej
vezana na lasten vir ogrevanja. Prevladovali so viri ogrevanja na biomaso in
centralna kurišča na lesna polena, oboje kot najbolj razširjen in preverjen način
ogrevanja lastnega doma. Sčasoma so se pojavile sodobne tehnologije koriščenja
lesa in biomasnih virov energije. Sistemi s sekanci in peleti so omogočali
avtomatizirano dovajanje goriva in hkrati čiščenja pepela. Dopolnjena je bila tudi
tehnika ogrevalnega postrojenja pri kotlih na polena, skupaj s hranilniki toplote, ki
je precej razbremenila gospodarjev 'poklic' kurjača, ki je nekdaj moral na nekaj ur
skrbeti za ugodno temperaturo v bivalnih prostorih s stalnim nalaganjem goriva v
kurišče. Danes se gospodar le enkrat ali dvakrat na dan spomni in naloži polena v
kurišče, ki kontrolirano tli in oddaja toploto v ogrevalni sistem," pravi Kramar, ki
opomni, da so bili fosilni viri energije stalno prisotni in so prevladovali v zgoščenih
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in mestnih predelih.
Spodbujevalen trend izkoriščanja obnovljivih virov

Sčasoma, v začetku novega tisočletja, so se začeli množično pojavljati centralni
sistemi ogrevanja s pomočjo toplotnih črpalk, pove energetski svetovalec.
"Fenomen koriščenja toplote iz okolice je bil do takrat široki komercialni rabi
relativno malo znan, čeprav segajo prvi koraki koriščenja toplote okolice v leto
1748. Že takrat so znanstveniki uspešno absorbirali toploto iz okolice s pomočjo
črpalke in etra, takrat sicer le v korist hladilne energije, ki jo danes priznamo kot
začetek rabe hladilnikov in zamrzovalnikov," pojasni Kramar.
60 svetovalnih pisarn v Sloveniji
Eko sklad ponuja za naložbe v obnovljive vire energije, toplotno zaščito stavbe in
prezračevanje nepovratna sredstva v višini okrog 25 odstotkov priznanih stroškov
posamezne naložbe, zelo ugodne kredite za navedene naložbe ter kombinacijo
nepovratnih sredstev in kredita. V pomoč pri odločanju glede naložb z veseljem
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brezplačno in strokovno neodvisno svetujejo priznani energetski svetovalci v
skoraj 60 svetovalnih pisarnah po celi Sloveniji.
Po njegovih besedah je bil trend koriščenja toplote okolice oziroma obnovljivi vir
energije spodbujevalen, ne samo lokalno, temveč na globalni ravni, kar nam je,
tako Kramar, prineslo enormen napredek tehnologije toplotne črpalke predvsem pri
razmerju koristne energije: toplote in hlada ter vložene (električne) energije za
opravljeno delo. "To razmerje opisujemo s kratico COP (coefficient of performance
oziroma koeficient učinkovitosti). Tako so se dokaj tehnično zastarele toplotne
črpalke ponašale s COP ≤ 2.0, kjer je bila učinkovitost le 50-odstotna glede na
električno energijo," pojasni sogovornik. "Današnje rešitve omogočajo COP tudi do
5.0 ali več, kar pomeni, da potrebujemo le 1/5 električne energije, da dobimo eno
enoto toplotne energije. Toplotne črpalke so izstopale v primerjavi z ostalim,
dražjim virom ogrevanja ne samo s svojo učinkovitostjo, temveč tudi z enostavnim
rokovanjem in obratovanjem. Zahtevajo sorazmerno malo prostora za namestitev
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in za zaloge kuriva, denimo kurišča na biomaso. To so odlike, ki se pozitivno
zrcalijo v arhitekturi novogradnje in pri prenovi stanovanjske ali poslovne
stavbe." Arzenalna namestitev toplotnih črpalk po svetu je paralelno obudila v
življenje tudi tehnologije generacije električne energije, kot so solarne celice,
nadaljuje sogovornik. "Prvotno so bile predstavljene v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja po nabavni ceni približno 500 EUR/W, sedaj stanejo manj kot
0,3 EUR/W. Tako si lahko predstavljamo, da bo sodoben način ogrevanja oziroma
hlajenja gospodinjstev deloval s pomočjo visoko zmogljivih toplotnih črpalk, ki se
bodo v večini časa napajale z lastno generirano električno energijo, nameščene na
strehi v obliki sončne elektrarne. Vsaj za nekaj časa, dokler ne preidemo v status
dnevne/tedenske akumulacije, v model zmogljivih in okolju prijaznih baterij."
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Djd/Puren
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pa je za zdaj celovitih obnov stanovanjskih stavb.

Vse več nizko- in ničenergijskih hiš

Odgovore o tem, kaj je danes dobro izbrati in česa ne, ljudje danes vse pogosteje
iščejo pri energetskih svetovalcih. Matej Kramar pravi, da pridno sledijo
globalnemu trendu o energijski neodvisnosti in razumejo pomen obnovljivih virov
energije. Zavedajo se, da postaja oziroma je strošek ogrevanja in hlajenja ter
vzdrževanja objekta precejšen delež letnih stroškov. Razmišljajo o sistemih, ki
vplivajo na njihov način življenja, našteva Kramar. Opaža, da ljudje, ki so večino
dneva zdoma, posegajo po sistemih, ki se jih enostavno upravlja in dovoljujejo
nadzor na daljavo, običajno preko mobilne aplikacije. Nasprotno pa tisti, ki so
večino časa doma, ne potrebujejo takih sistemov, vendar je tudi zanje nadzor nad
stanjem ogrevanja v hiši dobrodošel. Ozaveščenost ljudi o energetski neodvisnosti
je v Sloveniji vse večja, pravi Kramar.
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Do kakovosti zraka z ustreznim prezračevanjem
Kakovost zraka je eden najpomembnejših dejavnikov, ko govorimo o dobrem
počutju v bivalnih in delovnih prostorih. V zraku morajo biti dovolj kisika, ustrezna
zračna vlaga, nemoteča količina vonjav in minimalna količina škodljivih snovi, da
naše zdravje ni ogroženo. Vse našteto zagotovimo z rednim in učinkovitim
prezračevanjem. Ena od najbolj zanesljivih rešitev pri sodobni gradnji je vgradnja
prezračevalnega sistema z rekuperatorjem. Princip delovanja je preprost: zrak iz
kuhinje, kopalnice in sanitarij odvedemo skozi toplotni izmenjevalnik prezračevalne
naprave v okolico. Odhajajoči zrak na svoji poti na prosto odda toploto zunanjemu
zraku, ki ga skozi prezračevalno napravo dovajamo v bivalne prostore. Težav z
vlago, ki povzroča preglavice v hišah z novimi okni, ne bo več, kvečjemu bomo
imeli težave zaradi presuhega zraka, zato je priporočljivo izbrati prezračevalno
napravo z vgrajenim entalpijskim izmenjevalnikom, ki pozimi poskrbi za ustrezno
relativno zračno vlažnost v prostorih. V novih hišah je zaradi zrakotesne gradnje
nujen osrednji prezračevalni sistem z rekuperacijo oziroma vračanjem odpadne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

toplote, čedalje več ljudi se zanj odloči tudi pri temeljiti posodobitvi doma.
Rekuperacija pri prezračevanju pomeni, da izkoriščamo toploto notranjega zraka,
ki ga izpihavamo navzven, da z njo dogrevamo zunanji zrak, ki ga črpamo v
notranjost. Pri kakovostnih rekuperatorjih je izkoristek več kot 85-odstoten,
pojasni Milan Kuster iz podjetja Lunos: “Rekuperator je sestavni del
prezračevalnega sistema z rekuperacijo, ki vzdrževanja načeloma ne potrebuje.”
Kot pojasni Kuster, so moderni rekuperatorji večinoma iz visokokakovostne
keramike.
Energetski svetovalci ne nazadnje zaznavajo porast števila gradenj skoraj
ničenergijskih in nizkoenergijskih stavb, precej manj pa je celovitih obnov
stanovanjskih stavb. "Tudi izbor treh ali več ukrepov je dokaj ponavljajoča se
kombinacija, saj se delež nepovratnih sredstev Eko sklada poveča za 50
odstotkov. Povečano zanimanje za gradnje skoraj ničenergijskih ali
nizkoenergijskih stavb lahko pripišemo že dokaj dobremu predznanju investitorjev
o prednostih prisilnega prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. Večina teh
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investitorjev se že v času snovanja projektne dokumentacije zavestno odloči za
rekuperacijo, čeprav ta še ni posredno zakonsko zahtevana. Z njo se bistveno
izboljša bivalno ugodje zaradi stalne kakovosti zraka, hkrati so precej nižji stroški
ogrevanja. Tako postanejo potrebe po hlajenju pri novogradnji le tematika za nekaj
dni na leto, če sploh," meni Kramar. Pojasni, da so se zaradi prisilnega
prezračevanja vedno pojavljale tudi možnosti nadgradnje stopnje osnovne
filtracije, ki jo vsaka naprava vsebuje. Tako obstaja možnost namestitve HEPA
(high-efficiency particulate air oziroma visoko učinkovit partikularni zrak) filtrske
tehnologije. "Ta se namesti na sesalno stran, torej na stran zajema svežega zraka
iz okolice, in vpiha v obravnavano območje oziroma prostor. Pred trenutnimi
razmerami so po taki tehnologiji filtracije posegali predvsem alergiki. Ta trend se
trenutno povečuje," opaža sogovornik.
Do 75 odstotkov nižji stroški ogrevanja
Zakaj je pri odločitvi za zamenjavo ogrevalne naprave najboljša izbira prav
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toplotna črpalka? “Odlikujejo jo varnost, prilagodljivost, enostavnost uporabe, nizki
stroški ogrevanja …” našteje prednosti ogrevanja Suzana Guček iz podjetja
Kronoterm. Po njenih besedah uporabnike o nakupu najbolj prepriča dejstvo, da
kljub višji začetni investiciji toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja do kar 75
odstotkov. “Povedano z drugimi besedami: v 15 letih lahko s toplotno črpalko v
primerjavi s kurilnim oljem prihranimo za nov družinski avto srednjega razreda,”
pravi Gučkova. Sogovornica opaža, da je uporabnikom vse bolj pomembno, da je
upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in dosegljivo kjerkoli - tudi s pametnim
telefonom. “Trendi v gradbeništvu kažejo, da je čedalje pomembnejši tudi videz
toplotne črpalke, tako notranje kot zunanje enote. Glede na velikost novogradenj
in pripadajočih zemljišč je pomembno, da notranja enota zavzame malo prostora
in se zlije s pohištvom. Biti mora tiha, brez zvočnih in svetlobnih elementov,
takšna, da lahko uporabnik nanjo pozabi. Enako velja za zunanjo enoto, ki ne sme
kaziti okolice, temveč se mora s svojim videzom ujemati z arhitekturno podobo
hiše.”
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Pravilno zaporedje

Matej Kramar je prepričan, da vsak posameznik razmišlja o ukrepih, ki bi njegovi
nepremičnini povečali vrednost in istočasno omogočali nižje obratovalne stroške,
vzporedno z idealnim temperaturnim udobjem v bivalnih prostorih skozi vse leto.
"Kot neodvisni energetski svetovalci smo dolžni stranki predstaviti korak po korak,
kako doseči želen cilj in kaj bo to pomenilo za njih v naslednjih letih. Potrebno je
pravilno zaporedje. Torej, najprej ustrezno izolirati ovoj stavbe in preprečiti
nepotrebno transmisijsko in ventilacijsko izgubo energije ter nato zamenjati način
ogrevanja, ki po izvedenih ukrepih na ovoju stavbe lahko prispeva tudi do štirikrat
manjši porabi energije za ogrevanje. Ne nazadnje, pomembno vlogo pri naložbi
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igra tudi njena ekonomska upravičenost," poudari Kramar.
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Sedemletni davčni linč inšpektorjev
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Napisal Mag. Ivan Simič

Comments:DISQUS_COMMENTS

Mag. Ivan Simič (foto: STA)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pred dnevi predlagal revizijo že zaključenih
kriminalističnih preiskav in nanj se je vsul plaz očitkov. Nekdanji predsednik vlade Marjan
Šarec je v svojem tvitu zapisal, da gre za popolno zlorabo oblasti za lastne namene. Po
mnenju stranke SD gre za grob in nedopusten poseg v neodvisnost policije in državnega
tožilstva, podpredsednik te stranke, Matjaž Nemec, pa je zapisal, da si skuša SDS
podrediti organe pregona in represivni aparat države. Priznam, da me navedeni zapisi
vodilnih politikov presenečajo. Že leta in leta imamo nedopustne posege v pravice
davčnih zavezancev in primere izživljanja nad davčnimi zavezanci, pa se noben od teh
politikov ni oglasil. Še več, te zadeve so se dogajale, ko so oni vodili državo. V
nadaljevanju vam predstavljam davčni postopek, ki je trajal od februarja 2012 do junija
2020. Omenjena politika naj preverita, kdo je takrat vladal in kaj je storil, da se preprečijo
tovrstne zadeve. Mogoče že takrat ne bi škodila kakšna revizija davčnih postopkov.
V davčnih postopkih smo včasih priča hudim samovoljam nekaterih »samostojnih« davčnih –
finančnih inšpektorjev, ki namerno, zaradi neznanja ali zaradi lastne zlobe, onemogočajo ali
uničujejo davčne zavezance. Zaradi tega bi bila tudi na davčnem področju potrebna revizija
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davčnih postopkov. V mislih imam predvsem tiste, za katere je po mnogih letih dokazano, da so
bili nezakoniti in v takšnih primerih bi bilo treba sprožiti ustrezne postopke zoper finančne
inšpektorje, ki so odločali nezakonito. Namerno uporabljam izraz nezakonito, saj je nemogoče
uporabiti besedo nepravilno.
Davčne postopke vodijo višji finančni inšpektorji ali inšpektorji svetniki, ki imajo dovolj znanja in
izkušenj. Zato ne moremo trditi, da so se zmotili, sploh pa v primerih, kjer je očitno, da so odločali
nezakonito. Takšnim finančnim inšpektorjem bi se morali zahvaliti za sodelovanje in bi jim morali
vročiti odpoved delovnega razmerja.
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Primer, ki vam ga bom predstavil, je eden od mnogih, ki se dogajajo v finančni upravi in ki niso
posledica odločitev vodstva Fursa, temveč samovolje nekaterih finančnih inšpektorjev, ki si
samostojnost pri svojem delu razlagajo na ta način, da lahko počnejo, kar želijo, da lahko izdajajo
davčne odločbe, kakršne pač želijo, in da lahko vlagajo kazenske ovadbe, zoper kogar želijo.
V rokah takšnih davčnih inšpektorjev davčni zavezanci postanemo le sredstvo za izkazovanje
njihove moči, njihovega maščevanja izbranim posameznikom ali pa mogoče sredstvo za
zdravljenje njihovih frustracij. O tovrstnih primerih sem že velikokrat pisal, na Furs sem vlagal
zahteve za notranji nadzor in zahteve za uvedbo disciplinskih postopkov zoper takšne finančne
inšpektorje, toda nikoli se ni zgodilo nič. Finančni inšpektorji so zaščiteni. Tako imamo na eni
strani uničene davčne zavezance, ki zaradi nezakonitih davčnih postopkov propadejo, zbolijo in
na koncu imajo še uničene družine. Na drugi strani pa imamo nekatere finančne inšpektorje, ki v
svoji samovolji in moči, ki jim jih daje službena izkaznica, nadaljujejo s svojimi nezakonitostmi.
Vse to pa skrijejo pod pojmom neplačevanje davkov. Državljani se nad tem neplačevanjem
davkov zgražajo, čeprav v resnici ne gre za neplačevanje davkov.
Nekateri finančni inšpektorji v svoji pomembnosti gredo celo tako daleč, da zlorabljajo
pooblastila, odmerjajo in izterjujejo davke za obdobja, ki so že zastarala, z izmišljenimi zadevami
zadržujejo in ne vračajo vstopni DDV, v osebnih davčnih pregledih ne priznajo nobenih,
predvsem življenjskih dokazov o posesti gotovine, odmerjajo 70-odstotni davek od statističnega
zneska življenjskih stroškov, inšpicirajo ter izdajajo odločbe za obdobja, ki so že zastarala (2005–
2014) in tako naprej. Najhuje od vsega je, da davčni zavezanci velikokrat niso zmožni plačati
tako visokih zneskov davkov, se bojijo pritožiti, mnogi končajo v osebnem stečaju, finančna
uprava pa s takšnim početjem še povečuje davčni dolg.
Ob tem poudarjam, da gre le za nekatere finančne inšpektorje, ki se zavedajo svoje moči in
dejstva, da jim nihče ne more nič, politika pa je vsa ta leta to dovoljevala. Ko se pogovarjam s
finančnimi inšpektorji, ki delujejo zakonito in spoštujejo pravice davkoplačevalcev, se čudijo in ne
morejo verjeti, da se to dogaja, saj se zavedajo, da jim noben davčni predpis tega ne dovoljuje.
Ko jim predstavim te samovoljne primere, ostanejo brez besede. Zaradi tega bi bilo treba tudi v
Fursu opraviti revizijo davčnih postopkov, v katerih je bilo na sodiščih ugotovljeno, da so finančni
inšpektorji postopali nezakonito in te finančne inšpektorje pozvati k odgovornosti.
Predstavljeni primer je trajal od februarja 2012 do junija 2020, to je skoraj 7,5 leta, nanašal pa se
je na prodajo nepremičnin in na pravico do odbitka vstopnega DDV od nakupa teh nepremičnin.
Šlo je za več sto tisoč evrov davka. Postopek je bil vmes končan s sodbo vrhovnega sodišča,
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davek je bil davčnemu zavezancu vrnjen in potem je Furs oziroma so posamezniki v Fursu, ki
niso želeli sprejeti dejstva, da je davčni zavezanec dobil vrnjen DDV, še enkrat odprli isti davčni
postopek.
Julija 2017 vložena celo kazenska ovadba
Ob tem je treba poudariti, da je v konkretnem primeru šlo za zahtevek za vračilo DDV, ki je bil
plačan ob nakupu nepremičnin. Torej ni šlo za neplačani davek, temveč za zahtevo za vračilo
davka, ki ga je prodajalec že plačal, in je nato kupec zahteval vračilo DDV. Finančni inšpektorji so
na vse možne načine poskušali onemogočiti vračilo plačanega DDV, še več, vložili so celo
kazensko ovadbo zoper direktorja kupca in kupca nepremičnin, ker naj bi storila kaznivo dejanje
davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS,
številka 50/12 – prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20), za
katerega je pravna oseba (kupec) odgovorna po določilih Zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja (ZOPOKD, Uradni list RS, številka 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in
57/12).
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Kazensko ovadbo, ki jo je vložila Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad
in seveda Policijska uprava Ljubljana, Sektor kriminalistične policije, in to 7. 7. 2017, je tožilstvo
čez manj kot tri mesece zavrglo, saj je tožilstvu bilo jasno, da ne gre za kaznivo dejanje.
Si predstavljate, da zahtevate vračilo DDV, ki vam pripada, davčni organ vam tega DDV ne želi
vrniti, si izmišljuje razne razloge, na koncu pa zoper vas še vloži kazensko ovadbo, v pisarno
vam prihaja kriminalist, ki vas zaslišuje kot največjega kriminalca, čeprav niste storili ničesar
narobe. Na koncu je bilo ugotovljeno, da je Furs postopal nezakonito.
Tako potekajo zadeve, če se vas lotijo določeni finančni inšpektorji.
Kdo so organizatorji
V konkretnem primeru so v vseh teh letih sodelovali naslednji trije finančni inšpektorji, ki jim je bil
edini cilj ne vrniti obračunanega in plačanega DDV:
Majda Kerec, inšpektorica svetnica, zaposlena na Generalnem finančnem uradu,
Vito Rijavec, višji finančni inšpektor, zaposlen na Finančnem uradu Nova Gorica,
Roman Štih, višji finančni inšpektor, zaposlen na Finančnem uradu Kranj,
celotno zadevo pa naj bi s svojimi navodili in zahtevami vodil nekdo iz Generalnega finančnega
urada.
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Pričakujem, da bo na podlagi tega članka reagirala policija, da bo raziskala celoten primer in
zoper predhodno navedene sprožila kazenski postopek, saj je več kot očitno in seveda tudi
dokazano s končno odločitvijo drugostopnega organa, da so postopali nezakonito in da so se v
želji, da bi škodili davčnemu zavezancu, združili v organizirano združbo in s svojim nevestnim
delom v službi povzročili škodo davčnemu zavezancu. Tako je v 258. členu Kazenskega
zakonika (nevestno delo v službi), določeno:
»Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje
nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in
mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni
dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do treh let.«
Prav tako bi vsem trem morali izreči ukrep prepovedi opravljanja poklica, saj je v 71. členu
Kazenskega zakonika določeno:
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»(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne
dejavnosti ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za
kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še naprej
opravljal tako dejavnost.
(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot
eno leto in ne več kot pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas, prestan v
zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da bo ta obsodba preklicana, če storilec
prekrši prepoved opravljanja poklica.
(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta potekli dve leti od začetka
njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali
razlogi za izrek tega ukrepa.«
Ob vodenju kazenskega postopka bi bilo treba upoštevati in preveriti, ali je možno uporabiti še
določbe 36. a do 41. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), v katerih so urejeni:
36. a člen – udeleženec,
37. člen – napeljevanje,
38. člen – pomoč,
39. člen – kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus,
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40. člen – meje kaznivosti storilcev in udeležencev,
41. člen – odgovornost članov in vodij hudodelske združbe.
2012 – Začetek davčnega postopka
Davčni postopek se je začel februarja 2012. Predmet inšpiciranja je bil en sam račun, s katerim
je prodajalec kupcu (davčnemu zavezancu) prodal nepremičnine. V konkretnem primeru je šlo za
deset stavbnih zemljišč, ki so bila predvidena za gradnjo. Davčni zavezanec je zahteval vračilo
plačanega DDV. Davčni postopek je vodila finančna inšpektorica Majda Kerec, ki se je odločila,
da tega DDV davčnemu zavezancu ne bo vrnila. Tako je konec marca 2012 izdala zapisnik, v
katerem si je izmislila vrsto razlogov, da ne vrne plačanega DDV. Tako je v zapisniku zapisala:
da neka številka zemljišča ni pravilna,
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da v enem primeru na zemljišču stoji objekt in da to ni nezazidano stavbno zemljišče, temveč
zazidano stavbno zemljišče, čeprav na tem zemljišču (parceli) velikosti več kot 2700 m2 ni bilo
stavbe, temveč so v zemlji ostali le temelji velikosti 83,00 m2,
da so vsa ostala zemljišča nezazidana stavbna zemljišča, ki pa niso gradbene parcele, ker v
skladu s predpisi (OPPN) na teh parcelah ni dopustna gradnja objektov, zato ni predmet
obdavčitve z DDV, kar ni res, saj je v OPN bilo zapisano, da gre za zemljišča, na katerih je
predvidena gradnja.
Zaradi tega je trdila, da se od prodaje teh zemljišč ne obračunava DDV, temveč je ta prodaja
predmet obdavčitve z davkom na promet nepremičnin, kar pomeni, da ob prodaji teh zemljišč ne
bi smel biti obračunan DDV. Ob tem je treba izpostaviti, da je bil tudi pri prodajalcu izveden
davčni pregled, v katerem pa je finančna inšpektorica ugotovila, da je od prodaje teh nepremičnin
pravilno obračunan DDV. Toda Majda Kerec ni želela tega upoštevati, saj se je odločila, da
davčnemu zavezancu kupcu ne bo vrnila plačanega DDV.
Še hujše je bilo, da finančna inšpektorica očitno ni razumela ali ni hotela razumeti delovanja
sistema DDV. Tako mi je med davčnim postopkom večkrat povedala, da ne more odobriti vračila
DDV, ker bo na ta način država izgubila DDV, in to kljub moji pripombi, da je ta isti DDV že plačal
kupec zemljišča, ko je plačal račun prodajalca, prodajalec pa je ta DDV odvedel v proračun
Republike Slovenije. Zdaj kupec želi le vračilo plačanega DDV. Pojasnil sem ji, da tako pač deluje
sistem DDV. Finančna inšpektorica Majda Kerec mi je le odgovorila: »Tega ne morete gledati
tako!«
Vse to je počela kljub jasni in nedvoumni določbi 8. točke 44. člena ZDDV-1, ki določa:
»Plačila DDV so oproščene tudi naslednje transakcije:
34

Demokracija.si
Država: Slovenija

24.08.2020
Ponedeljek, 09:06

Kazalo

https://www.demokracija.si/slovenija/sedemletni-da...

6 / 14

8. dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč.«
Navedeno pomeni, da se od transakcij s stavbnimi zemljišči obračuna in plača DDV.
Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. V a) točki 1.
odstavka 63. člena ZDDV-1 je določeno:
»Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan
plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil
oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij.«
Davčni zavezanec je finančni inšpektorici že na prvem srečanju povedal, da se bodo vse
kupljene nepremičnine uporabljale za nadaljnjo prodajo ali pa za gradnjo nepremičnin, ki se bodo
uporabile za opravljanje dejavnosti družbe.
Odločba Fursa (Dursa) 2012
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Maja 2012 je bila izdana odločba, v kateri je finančna inšpektorica trdila, da navedena zemljišča
niso stavbna zemljišča, temveč kmetijska zemljišča, da na zemljiščih stoji stavba in da za
navedena zemljišča ne obstaja pravnomočna odločba, po kateri je dovoljena gradnja.
To seveda ni bilo res, saj na zemljiščih ni bilo nobene stavbe, kar je izhajalo tudi iz podatkov
Gursa, zemljišča pa so bila z občinskim odlokom (OPN) predvidena za gradnjo. Za vsak slučaj je
finančna inšpektorica na koncu odločbe dodala še eno neresnico, to pa je, da davčni zavezanec
ni pojasnil, za kaj se bodo uporabljala zemljišča, čeprav ji je to bilo pojasnjeno večkrat.
Zoper odločbo je bila vložena pritožba in pet dopolnitev pritožb, saj je po vložitvi pritožbe bil
izdelan tudi idejni načrt gradnje stavbe, ki ga je davčni zavezanec priložil k eni od dopolnitev
pritožb.
Tako je v četrti dopolnitvi pritožbe davčni zavezanec povzel zapis finančne inšpektorice iz
odločbe, kjer je finančna inšpektorica zapisala:
» … da je je v 63. členu ZDDV-1 določeno, da ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je
dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga in storitev, če
je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih
transakcij. Davčni organ je preveril ali zavezanec za davek že opravlja oziroma bo opravljal
obdavčene transakcije. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec za davek ni uspel niti pojasniti niti z
listinami dokazati, da se ukvarja z obdavčeno dejavnostjo in da bo predmetno nepremičnino
uporabljal za namene obdavčenih transakcij.«
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Davčni zavezanec je v četrti dopolnitvi pritožbe, ki jo je vložil 9. 4. 2014, zapisal, da čeprav je že
med inšpekcijskim nadzorom trdil in dokazoval, da je navedene nepremičnine kupil z namenom
nadaljnje prodaje, mu davčni organ ni dovolil odbitka vstopnega DDV. Dejstvo je, da je davčni
zavezanec navedene nepremičnine kupil 1. 12. 2011, da je obračun DDV, v katerem je zahteval
vračilo, vložil 5. 1. 2012 in da je davčni organ začel postopek davčnoinšpekcijskega nadzora 14.
2. 2012, to je le pet dni po tistem, ko je bila s sklepom sodišča v zemljiško knjigo vpisana
lastninska pravica na kupljenih zemljiščih (parcelah). Glede na vse navedeno in glede na dejstvo,
da je od vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo in do začetka davčnoinšpekcijskega nadzora
minilo samo pet dni, je nelogično pričakovati, da bo davčni zavezanec že pričel izvajanje
obdavčene dejavnosti. Zaradi tega je davčni zavezanec menil, da je odločitev davčnega organa
preuranjena.
Davčni zavezanec je ves čas, od začetka davčnoinšpekcijskega nadzora in tudi v času vlaganja
pravnih sredstev izvajal aktivnosti, ki so bile usmerjene v prodajo kupljenih nepremičnin. Tako je
opravil več razgovorov s potencialnim kupci, prav tako sta bili v tistem času (2013 in 2014)
izdelani dve verziji idejne zasnove prihodnje poslovne stavbe, ki bo stala na kupljenih zemljiščih
(parcelah). Časovni okvir, v katerem je davčni zavezanec opravil vse navedene aktivnosti, je bil
popolnoma običajen, lahko bi rekli tudi hitrejši, kot je navadno pri takšnih nakupih in pripravah za
nadaljnjo prodajo.
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Nadalje je davčni zavezanec še zapisal, da so njegove aktivnosti pri opravljanju obdavčene
dejavnosti razvidne tudi iz tega, da davčni zavezanec vse nepremičnine (zemljišča), ki jih ima v
lasti od 1. 12. 2012 dalje, oddaja v najem za namene parkiranja, od česar pa se obračunava
DDV, kar pomeni, da s temi zemljišči že opravlja obdavčeno dejavnost.
Odločitev o pritožbi
Drugostopni organ je marca 2014 odločil, da v konkretnem primeru gre za stavbna zemljišča, kar
pomeni, da se obračuna DDV, toda ker po mnenju drugostopnega organa davčni zavezanec ni
dokazal, za kakšen namen je kupil zemljišča, je bila pritožba zavrnjena.
Takoj novi davčni pregled
V predhodno navedeni četrti dopolnitvi pritožbe, ki sem jo vložil 9. 4. 2014, sem zapisal, da
davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega DDV tudi zaradi tega, ker oddaja v najem
zemljišča za parkiranje in od tega prometa obračunava DDV.
V želji, da bi to onemogočili, je najverjetneje finančna inšpektorica Majda Kerec, ne vidim
razloga, da bi to storil kdo drug, sprožila uvedbo novega davčnega pregleda. S tem novim
davčnim pregledom so želeli onemogočiti obračunavanje DDV od oddajanja zemljišč za
parkiranje. Tako je že konec maja 2014, točneje 28. 5. 2014, to je le 49 dni po vložitvi četrte
dopolnitve pritožbe, uveden davčnoinšpekcijski nadzor, katerega predmet je bil DDV v obdobju
od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014. Navedeno obdobje je bilo po mojem prepričanju predmet davčnega
pregleda najverjetneje iz dveh razlogov, in to:
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ker sem v četrti dopolnitvi pritožbe zapisal, da davčni zavezanec oddaja zemljišča v najem za
parkiranje, kar pomeni, da obračunava DDV in ima pravico do odbitka vstopnega DDV in
ker je davčni zavezanec v tem davčnem obdobju (marec 2014) uveljavljal odbitek vstopnega
DDV po dveh računih za izdelavo idejnega projekta za gradnjo poslovne stavbe, na kupljenih
zemljiščih in je zahteval vračilo presežka DDV.
Šlo je za 1.563,63 evra vstopnega DDV in 352,00 evrov izstopnega DDV, kar pomeni, da je šlo
za preplačilo oziroma zahtevek za vračilo DDV v znesku 1.211,63 evra. Namen Fursa oziroma
finančne inšpektorice je bil pokazati svojo moč, kako ji nihče nič ne more in da lahko počne, kar
si želi, saj je ona samostojna pri svojem delu. Če pa bo kdo naročil revizijo davčnih postopkov, bo
že politika zagnala vik in krik, da je to poseganje v samostojnost državnih uradnikov.
Namen tega novega davčnega postopka je bil očitno le en. Davčnemu zavezancu izdati odločbo,
s katero se bo ugotovilo, da se od oddajanja v najem zemljišč za parkiranje ne obračunava DDV,
s tem potem ni pravice do odbitka oziroma vračila presežka vstopnega DDV in s tem obstane
tudi odločba za vračilo glavnega zneska DDV iz leta 2012.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

O tem davčnem postopku sem v 463. številki revije Denar, ki je izšla 20. avgusta 2016, objavil
članek Mizeren davčni pregled za 1.211,63 evra.
Ob tem ne gre prezreti, da je bil obračun DDV za marec 2014 v elektronski obliki vložen 9. 4.
2014, isti dan kot četrta dopolnitev pritožbe, in že 28. 5. 2014 je bil izdan sklep za
davčnoinšpekcijski nadzor utemeljenosti zahteve za vračilo DDV v prej navedenem znesku
1.211,63 evra. Stranka je navedeni sklep o uvedbi davčnega pregleda prejela že naslednji dan,
to je 29. 5. 2014, kar pomeni, da so ga sestavili, podpisali in poslali davčnemu zavezancu v
enem dnevu. Za davčnega zavezanca je bil pristojen Finančni urad Ljubljana, toda ker očitno na
Finančnem uradu Ljubljana niso našli nikogar, ki bi se ukvarjal s tako nepomembno zadevo, to je
z 1.211,63 evra presežka DDV, so primernega finančnega inšpektorja (Vito Rijavec) našli v
Finančnem uradu Nova Gorica.
Priznam, da v tako mizernem davčnem postopku še nisem sodeloval. Za Furs je to očitno
predstavljajo zelo pomembno zadevo, ki bi lahko bistveno vplivala na slovenski proračun, zato je
moral davčni zavezanec, da bi prejel vračilo 1.211,63 evra vstopnega DDV, zagotoviti
zavarovanje v obliki pologa gotovine. Tako je davčni zavezanec vračilo tega DDV zavaroval z
gotovinskim nakazilom 1.212,00 evrov. Torej je gotovinsko zavarovanje za 0,37 evra presegalo
zahtevo za vračilo DDV, kar pomeni, da je Republika Slovenija imela ustrezno zavarovanje in
proračun ni bil ogrožen.
Ves postopek davčnoinšpekcijskega nadzora je trajal od dneva vročitve sklepa, to je od 29. maja
2014 do 21. januarja 2015, to je do dneva, ko je bila pritožba odstopljena drugostopnemu
organu. To pomeni sedem mesecev in 23 dni. Na drugi stopnji je postopek trajal od 21. januarja
2015 do 18. julija 2016, ko je bila izdana odločba druge stopnje, s katero je bila odpravljena
odločba specialista za DDV iz Finančnega urada Nova Gorica. Zadeva je tako vrnjena v ponovni
postopek. To pomeni, da je bilo porabljeno še dodatno leto, 6 mesecev in 28 dni, kar pomeni, da
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je celotni postopek (davčni in pritožbeni) trajal skupaj dve leti, dva meseca in 20 dni. Vse za
1.211,63 evra.
Če povzamem, je na vračilu 1.211,63 evra vstopnega DDV, ki je bil takrat očitno zelo pomembna
postavka v slovenskem proračunu, več let delalo veliko državnih uradnikov, ki so za to svoje delo
prav gotovo zapravili petkrat več, kot je znašala zahteva za vračilo DDV. Ob tem poudarjam, da
je izdajatelj obeh računov plačal izstopni DDV v proračun, kar pomeni, da je bil proračun
obogaten.
V konkretnem primeru je davčni zavezanec oddajal v najem zemljišča, ki jih je najemnik
uporabljal za parkiranje svojih strank oziroma gostov. V najemni pogodbi je bil uporabljen tekst
drugega odstavka 44. člena ZDDV-1, to pomeni oddajanje v najem površin za parkiranje. Še
dodatno je bilo in je še zmeraj v študiji prometne ureditve v tej občini navedeno, da v naravi te
površine oziroma ta zemljišča predstavljajo parkirišča, ki so v tej študiji tudi vrisana. Prav tako so
bile in so še zmeraj postavljene označevalne table, da gre za parkirišča.
Kljub vsemu temu se je finančni inšpektor iz Finančnega urada Nova Gorica, Vito Rijavec, odločil,
da davčnemu zavezancu, ki je od oddajanja teh površin v najem obračunal DDV, to je tako, kot to
določa zakon, ne pripada pravica do odbitka vstopnega DDV, ker:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

– da so površine, ki so bile dane v najem zemljišča, torej niso parkirišča in zaradi tega gre za
oproščen promet z vidika DDV,
– da to pomeni, da davčni zavezanec opravlja samo oproščeno dejavnost in
– da se prejeta računa, od katerih želi odbiti vstopni DDV, nanašata na storitve, ki jih bo davčni
zavezanec uporabil za obdavčeno dejavnost.
Navedeno pomeni, da je ta odločitev bila po željah finančne inšpektorice Majde Kerec, saj če
davčni zavezanec s svojimi nepremičninami opravlja promet, ki je oproščen DDV, nima pravice
do odbitka vstopnega DDV.
Davčni zavezanec se ni strinjal z odločitvijo Finančnega urada Nova Gorica in je zoper odločbo
vložil pritožbo. Ob tem se ni možno znebiti občutka, da je šlo za organizirano akcijo nekaterih
finančnih inšpektorjev, ki so si pač izbrali svojo tarčo.
Organ druge stopnje, to je ministrstvo za finance, sektor za davčni postopek na drugi stopnji, je
odločil, da je pritožba utemeljena. Odpravil je odločbo Finančnega urada Nova Gorica in zadevo
vrnil istemu finančnemu uradu in istemu finančnemu inšpektorju, Vitu Rijavcu, v ponovni
postopek. V obrazložitvi odločbe je organ druge stopnje povzel navedbe davčnega zavezanca.
Tako je med drugim navedel:
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»Pritožnik se sklicuje na dejstvo, da so na teh zemljiščih tudi postavljene označevalne table, da
gre za parkirišče, in v zvezi s tem prilaga fotografije, do česar se prvostopni organ ni opredelil.
Prav tako se prvostopni organ ni opredelil do študije prometne ureditve, po kateri naj bi bila na
navedenem območju tudi predvidena parkirišča.«
Ob koncu pa je zapisal:
»Glede na navedeno je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, kar je utemeljen razlog za
pritožbo po 237. členu ZUP. V skladu z 251. členom ZUP je zato treba pritožbi ugoditi, tako da se
izpodbijana odločba odpravi ter zadeva vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek, v
katerem bo prvostopni organ upošteval zgoraj navedeno in ugotovil, ali ta zemljišča v naravi
predstavljajo prostor, kjer je dovoljeno parkirati ali ne. Če dejansko (v naravi) gre za zemljišče,
kjer je dovoljeno parkirati oziroma za površino za parkiranje vozil, gre v konkretnem primeru za
obdavčen promet.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V ponovnem postopku je finančni inšpektor Vito Rijavec odločil, da se od dajanja v najem
zemljišč za parkiranje obračunava DDV in da davčni zavezanec ima pravico do odbitka
vstopnega DDV in do vračila presežka vstopnega DDV. Ne vem, kako se v takšnih trenutkih
počuti finančni inšpektor, ko najprej zapiše, da se DDV ne obračunava in da gre za promet, ki je
oproščen DDV, nato pa čez nekaj časa v isti zadevi zapiše, da gre za promet, ki je obdavčen z
DDV.
Vmesni davčni postopek, katerega namen je bil dotolči davčnega zavezanca, je bil popolnoma
nepotreben. Njegov namen je bil le davčnemu zavezancu preprečiti vračilo DDV in onemogočiti
vračilo prvotnega visokega zneska DDV ter zavlačevati davčni postopek.
Sodbi upravnega in vrhovnega sodišča
Med tem je istočasno potekal oziroma se je nadaljeval prvotni postopek. Tako je davčni
zavezanec 19. 5. 2014 vložil tožbo na upravno sodišče in 14. 10. 2014 je bila izdana sodba
upravnega sodišča, s katero je upravno sodišče tožbo davčnega zavezanca zavrnilo, saj naj ne
bi izkazal, da bo obravnavane nepremičnine uporabljal za opravljanje dejavnosti, čeprav to ni bilo
res.
Davčni zavezanec je nato 8. 12. 2014 vložil revizijo na vrhovno sodišče, ki je s svojo sodbo 4. 6.
2015 odločilo, da se revizija zavrne. V obrazložitvi je navedlo, da se revizija zavrne, ker davčni
zavezanec v času odločanja o zahtevku za vračilo vstopnega DDV ni izpolnil dokaznega
bremena, da so vse nepremičnine namenjene za njene z DDV obdavčljive transakcije.
Vračilo DDV
Ker je davčni zavezanec po nakupu nepremičnin naročil izdelavo idejnega načrta za gradnjo
stavbe, je davčni zavezanec to sodbo razumel, da je dokazno breme izpolnjeno z izdelavo
idejnega načrta za gradnjo. Zaradi tega je davčni zavezanec po prejemu sodbe vrhovnega
39

24.08.2020

Demokracija.si

Ponedeljek, 09:06

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.demokracija.si/slovenija/sedemletni-da...

11 / 14

sodišča, ki jo je prejel 23. 6. 2015, v obračunu DDV za maj 2015, ki ga je vložil po prejemu sodbe
vrhovnega sodišča, to je do 30. 6. 2015, vložil zahtevek za vračilo DDV in ga je naknadno tudi
prejel vrnjenega v celoti. S tem je bila zadeva urejena.
Še en postopek pri FU Kranj
Očitno se finančna inšpektorica Majda Kerec ni mogla sprijazniti z dejstvom, da je davčni
zavezanec prejel vrnjen DDV. Zaradi tega je iskala način, kako ponovno odpreti ta davčni
postopek in davčnemu zavezancu ponovno vzeti že vrnjeni DDV.
Očitno je prišla na idejo, da izpodbija vračilo DDV, ki je bilo izvršeno po prejemu sodbe
vrhovnega sodišča, to je na podlagi obračuna za maj 2015. Nalogo nadaljevanja maltretiranja
davčnega zavezanca je prevzel Finančni urad Kranj in njegov finančni inšpektor Roman Štih.
Uvedel je davčni pregled in ponovno preverjal pravilnost obračunavanja in plačevanja DDV
oziroma upravičenosti uveljavljanja pravice do odbitka vstopnega DDV od nakupa nepremičnin,
ki so bile kupljene decembra 2011 in za katere je davčni zavezanec na podlagi sodbe vrhovnega
sodišča iz junija 2015 prejel vračilo DDV.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tudi ta inšpektor si je podobno kot pred njim navedena inšpektorja izmišljeval vrsto zadev, samo
da bi utemeljil svojo odločitev, da je bilo vračilo DDV neutemeljeno.
Tako je finančni inšpektor Roman Štih 22. 5. 2018 izdal naslednjo nezakonito odločbo. S to
odločbo je davčnemu zavezancu ponovno oporekal vračilo DDV, ki mu je že bil vrnjen, poleg tega
pa je na nepremičninah še vpisal hipoteko kot zavarovanje za vračilo DDV.
Glede pripombe davčnega zavezanca, da gre za odločanje o isti stvari, to je vračilo DDV iz
decembra 2011, o čemer je že odločilo vrhovno sodišče in je bi DDV vrnjen po obračunu za maj
2015, je davčni inšpektor v odločbi zapisal, da ne gre za odločanje o isti stvari, saj on odloča o
vračili DDV iz maja 2015, ko je bil vrnjen DDV na podlagi sodbe vrhovnega sodišča, ki se je
nanašal na zahtevo za vračilo vstopnega DDV v obračunu za december 2011 in da on ni odločal
o vračilu DDV po obračunu za december 2011.
Na obširne pripombe davčnega zavezanca je finančni inšpektor Roman Štih med drugim v
odločbi zapisal, da je v tem novem in samostojnem postopku pri odločitvi upošteval vsa dejstva
in okoliščine in da je ugotovljeno, da je prodajalec nepremičnine davčnemu zavezancu decembra
2011 obračunal DDV, ki ga ne bi smel obračunati. Vse to je zapisal, čeprav je predhodno
povedal, da ni odločal po obračunu za december 2011. Poleg tega pa ne moremo prezreti
odločitve druge finančne inšpektorice, ki je ob inšpiciranju prodajalca potrdila, da je od prodaje
predmetnih nepremičnin pravilno obračunan DDV.
Torej, dragi bralci, tako je videti, ko vas inšpicira več različnih finančnih inšpektorjev, vsi odločajo
različno, vsi imajo prav, vi pa plačujete. Menim, da finančne uprave s takšnimi finančnimi
inšpektorji ne potrebujemo.
Š
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Finančni inšpektor Romana Štih se je v nadaljevanju odločbe ukvarjal še s tem, ali je bilo treba
od prodaje nepremičnin decembra 2011 obračunati DDV ali ne, ali je šlo za stavbna zemljišča in
podobno. Čeprav je bil leta 2015 davčnemu zavezancu vrnjen DDV, čeprav je finančna
inšpektorica, ki je inšpicirala izdani račun, pri prodajalcu potrdila, da se od te prodaje obračunava
DDV, finančni inšpektor Roman Štih v odločbi trdi, da maja 2015 gradnja na tem zemljišču ni bila
dopustna in zaradi tega ni pravice do vračila DDV. Nato pa:
– citira 8. točko 44. člena ZDDV-1, v kateri je določeno, da so plačila DDV oproščene transakcije
dobave zemljišč, razen stavbnih zemljišč in
– 77. člen Pravilnika ZDDV, v katerem je določeno, da se za stavbna zemljišča iz 8. točke 44.
člena ZDDV-1 štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom (OPN)
namenjena graditvi objektov.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Najzanimivejše je to, da finančni inšpektor prihaja sam s seboj v nasprotje. Zapiše, da gradnja na
zemljiščih ni bila dopustna, v aktih občine (OPN) pa je zapisano, da je gradnja dopustna. V
nadaljevanju nato razvija teorijo o zazidanem in zazidanem stavbnem zemljišču, kar je v tem
davčnem postopku nepomembno, saj so vsa zemljišča stavbna, kar je zakonski pogoj, da se
obračuna DDV.
Zoper navedeno odločbo sem pripravil pritožbo, ki je bila vložena junija 2018 in januarja 2020 je
drugostopni organ odločil, da se odločba Finančnega urada Kranj in finančnega inšpektorja
Romana Štiha odpravi in zadeva vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek. To, kar je
drugostopni organ zapisal v svoji določbi, pa je sramota za vse tri finančne inšpektorje, ki so
sodelovali pri maltretiranju davčnega zavezanca, to je Majdo Kerec, Vita Rijavca in Romana
Štiha.
Drugostopni organ je odločil, da je pritožba utemeljena in da se ne strinja z ugotovitvijo
finančnega inšpektorja, da je bil DDV od prodaje zemljišč na računu decembra 2011 izkazan
neutemeljeno.
Nadalje drugostopni organ navede, da se je finančni inšpektor skliceval na napačno sodbo
evropskega sodišča, ko je želel dokazovati, da temelji, ki so ostali v zemlji, pomenijo objekt, saj je
v primeru sodbe evropskega sodišča, na katero se je skliceval finančni inšpektor, šlo za stari
objekt, ki se je še uporabljal, saj je bila nakupovalna pasaža še vedno dostopna javnosti. V
primeru davčnega zavezanca pa je šlo za temelje, ki so ostali v zemlji. Torej, dragi bralci, tudi ko
se finančni inšpektorji sklicujejo na sodbe evropskega sodišča, preverite vsa dejstva, saj imate
finančne inšpektorje, ki to počno napačno, nestrokovno in nezakonito, samo da bi vas obdavčili.
Če je le možno, pa se izogibajte navedenih treh finančnih inšpektorjev.
Nadalje drugostopni organ navede, da je jasno, da v trenutku, ko je davčni zavezanec kupil
zemljišča, na nobenem zemljišču ni bilo stavbe, kot je to trdil in zapisal finančni inšpektor.
Druga stopnja – leta 2011 je bilo vse v redu
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Najpomembnejši pa je zapis drugostopnega organa, ki navede, da je neutemeljen zaključek
finančnega inšpektorja Romana Štiha, da je bila dobava zemljišč v letu 2011 oproščena plačila
DDV. Po trditvi drugostopnega organa za stavbna zemljišča v smislu ZDDV-1, ki so po splošnem
načelu obdavčena z DDV, ni mogoče šteti zgolj tista zemljišča, na katerih je graditev urejena s
podrobnimi prostorskimi načrti in zazidalnimi načrti, ampak za opredelitev kot stavbna zemljišča
že zadošča dejstvo, da so zemljišča z občinskimi prostorskimi akti (OPN) namenjena za graditev.
Drugostopni organ v nadaljevanju ugotavlja, da je davčni zavezanec vse te dokumente imel že
leta 2011 in 2012, kar pomeni, da so že leta 2011 vsa ta zemljišča bila namenjena gradnji in ni
možno trditi, da niso bila namenjena gradnji, kar sta trdila finančna inšpektorja.
Dodatno še drugostopni organ doda, da kakšnih dodatnih pogojev za obdavčitev stavbnih
zemljišč, kot je bila zahteva finančnih inšpektorjev, da je nezazidano stavbno zemljišče
»gradbena parcela« oziroma da sta zanj sprejeta podroben prostorski načrt in zazidalni načrt,
ZDDV-1 in Direktiva EU ne določata.
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Drugostopni organ svojo odločbo zaključi z ugotovitvijo, da je v konkretnem primeru že decembra
2011 šlo za stavbna zemljišča, od prometa katerih se obračunava DDV in zaradi tega se
drugostopni organ ne strinja s stališčem prvostopnega organa, to je obeh finančnih inšpektorjev –
Majde Kerec in Romana Štiha, da je bil DDV na prejetih računih za nepremičnine izkazan
neutemeljeno, ker naj bi šlo za promet, ki je oproščen plačila DDV. Zato je ugotoviti, da je bil DDV
na prejetem računu decembra 2011 izkazan v skladu z zakonom, čemur pritrjuje tudi sodba
vrhovnega sodišča.
Po več kot sedmih letih sem dočakal potrditev, da je bila moja odločitev decembra 2011 pravilna.
To je bilo sedem let maltretiranja in izživljanja treh finančnih inšpektorjev in še koga iz ozadja nad
davčnim zavezancem in mano kot davčnim svetovalcem. Ne bom opisoval, kaj je vse to
pomenilo pri mojem delu, koliko energije je bilo izgubljene po nepotrebnem samo zaradi tega, ker
se je skupina finančnih inšpektorjev izživljala nad davčnim zavezancem.
Predstavljajte si, kaj se še dogaja drugim davčnim zavezancem, ki potem nenehno živijo v
ustrahovanju in grožnjah nekaterih finančnih inšpektorjev, ki jim odkrito povedo, da bodo še
razširili davčni pregled, če se bodo pritoževali. Te zadeve nas žal uvrščajo daleč od pravne
države.
Zaključek
To je le eden od nezakonitih davčnih postopkov, ki jih samovoljno vodijo in izvajajo nekateri
finančni inšpektorji in zaposleni v Fursu. Do zdaj sem opisal kar nekaj tovrstnih primerov, toda
finančni inšpektorji so že zmeraj ostali nekaznovani, saj jih ščiti zakonodaja, ščitijo jih državni
uradniki, davčni zavezanci pa smo prepuščeni na nemilost tem posameznikom. Zaradi tega bi
bilo treba uvesti takojšnjo odgovornost teh finančnih inšpektorjev, če se ugotovi, da so postopali
nezakonito. To pomeni, da bi finančni inšpektorji v vseh izgubljenih postopkih morali poravnati
stroške davčnega zavezanca in seveda zamudne obresti, ki jih mora država plačati zaradi
njihovih nezakonitih odločitev. V zavarovanje teh plačil bi se vpisale hipoteke na premoženju
finančnih inšpektorjev, ki so odločali nezakonito.
Č
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Če jim je pa nezakonito postopanje naročil kdo od nadrejenih, pa naj se ugotovi tudi to in naj
potem odgovarjajo tudi nadrejeni.
Davčni svetovalci smo v takšnih primerih v zelo slabem položaju, saj moramo stranke
prepričevati, da imamo prav, da smo postopali pravilno in zakonito in da je treba počakati do
dokončne odločitve. To pa traja predolgo in velikokrat davčni zavezanci ne želijo čakati toliko
časa.
Včasih nekateri davčni zavezanci izgubijo živce, kar je bilo tudi v tem primeru, ko je davčni
zavezanec želel z menoj fizično obračunati, ker sem po odločitvah Fursa postopal nepravilno in
sem mu povzročil škodo, čeprav je po sedmih letih dokazano, da nisem naredil ničesar narobe in
je šlo za nezakonito postopanje finančnih inšpektorjev Fursa.
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Kaj bi bilo, če bi davčni zavezanec dokončal začeti fizični napad name? Kaj če bi me v tem
fizičnem napadu huje poškodoval in bi nosil trajne posledice? Kdo bi odgovarjal in kdo bi nosil
posledice? Finančni inšpektor oziroma nihče, saj država ščiti finančne inšpektorje, tudi
pokvarjene. Bil bi pač napaka v sistemu. Zato je ta sistem treba spremeniti in urediti.
Finančni inšpektorji Majda Kerec, Vito Rijavec in Roman Štih ter seveda tisti, ki jim je to vse
naročal, morajo odgovarjati. Najmanj, kar se mora zgoditi, je, da vsi štirje ostanejo brez službe v
državni upravi, saj si ne zaslužijo več, da delajo v državni upravi, poleg tega pa predstavljajo
nevarnost za zakonito odločanje in s svojim ravnanjem kvarijo ugled Fursa. Vsekakor bo zoper
njih treba uvesti še kazenski postopek. Zaradi tega sem to številko revije Denar poslal tudi na
policijo in tožilstvo s pripombo, da jim pošiljam informacijo o sumu storitve kaznivega dejanja s
strani treh finančnih inšpektorjev in da pričakujem njihovo ukrepanje.
mag. Ivan Simič
Vir: https://simic-partnerji.si/davcni-blog.html
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GBC Slovenija s finskim partnerjem zagotovil brezplačno
platformo za izdelavo LCA analiz v gradbeništvu
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Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je zadnji dan v juniju za strokovnjake s področja
gradbeništva organiziralo dodatni spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna gradnja
stavb ter predstavitev pomena LCA analiz, ki so podlaga za pridobitev certifikata trajnostne gradnje
ter za dodeljevanje okoljskih subvencij pri Eko skladu. V Evropi in svetu so namreč napredna
analitična računalniška orodja za hitro in enostavno izdelavo LCA analiz že uveljavljena, zdaj pa jih
ob podpori združenja pri načrtovanju novogradenj lahko brezplačno koristijo tudi v prihodnost
usmerjeni slovenski snovalci objektov in investitorji.

Dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združenja poudarja, da je gradbeni sektor za doseganje globalnih
ciljev ključen. Rast prebivalstva v mestih namreč strmo narašča in ocena kaže, da bo naseljenost v urbanih
okoljih do leta 2060 narasla kar za 2,75 milijarde prebivalcev. ”Tak trend pomeni, da bi morali v naslednjih
40 letih vsak mesec v svetu zgraditi eno mesto, kot je New York,” opozarja in dodaja, da so po podatkih
Mednarodne agencije za energijo IEA stavbe in gradbeništvo danes odgovorni tudi za 39 % izpustov
ogljikovega dioksida,v stavbah vgrajeni ogljik pa prispeva približno 11 % vseh svetovnih emisij ogljika.
Skladno s strateškimi okoljskimi načrti želi EU tudi s trajnostno grajenim okoljem postati ogljično
nevtralna, zato je prenova stavbnega fonda v smeri ‘zelenih’ zgradb prvenstveno povezana z
zagotavljanjem višje kakovosti bivanja, izboljšanjem kakovosti zraka ter energijske učinkovitosti stavb.”
Ugotovitve kažejo, da so stavbe med največjimi porabniki
virov, saj se gradnji in uporabi stavb pripisuje 50 % vseh
pridobljenih materialov, ki jih črpamo iz narave, porabo
50 % vse energije in približno tretjino porabe vode.
”Stavbe hkrati generirajo kar 33 % vseh odpadkov, vse to
pa se pomembno odraža v obremenitvah okolja,”
opozarja mag. Iva Verbnik iz združenja. ”V današnjem
grajenem okolju smo priča dejstvu, da je le 1 % vseh stavb
zgrajenih po trajnostnih kriterijih, le 9 % različnih
uporabljenih materialov, kot so minerali, kovine, fosilna
goriva in biomase, pa se v krožnem letnem ciklu ponovno
uporabi. Oba s Kamenskim tudi izpostavljata vlogo
Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija, saj je ob izzivih, ki nam jih za prihodnost
prinašajo še hitra rast svetovnega prebivalstva, globalno
segrevanje in klimatske spremembe, ključno prav
spodbujanje k trajnejšim rešitvam pri gradnji objektov ter
vključevanju vseh strokovnjakov s področja gradnje in
drugih deležnikov, ki delujejo v gradbenem sektorju.
Pomembna je tudi vloga javnega okoljskega Eko sklada,
ki je v svoja merila za dodeljevanje subvencij vpel tudi
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zavezujoče trajnostne kriterije, ki jih je udeležencem spletnega seminarja predstavila mag. Silvija
Kovač, u. d. i. a.
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Pri gradnji po trajnostnih kriterijih je potrebno upoštevati racionalno rabo energije, zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov, učinkovito rabo virov, surovin in vode, zdravo in udobno notranje okolje in
prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavnika združenja sta predstavila sisteme za trajnostno
certificiranje stavb v svetu in evropske smernice Level(s), ki jih razvija Evropska komisija za ocenjevanje
in bolj usklajeno poročanje o trajnosti stavb in jih bo predvidoma začela uporabljati v letu 2021. Za
snovalce stavb so pomembne tudi stroškovne LCC analize ter LCA analize celotnega življenjskega
cikla posameznih vgrajenih materialov, ki jih lahko koristijo za ocenjevanje ali primerjavo uporabe
različnih proizvodov ter za pripravo podatkov za njihov okoljski odtis (ogljični odtis). Z rezultati analize
LCA lahko za podprtje okoljskih trditev proizvajalci pridobijo okoljsko izjavo izdelka EPD, ki
gradbenikom, arhitektom in predelovalcem uporabljenih gradbenih materialov omogoča tudi boljši pregled
in primerjavo različnih izdelkov in načinov gradnje.
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Uporaba računalniške platforme One Click LCA Planetary, ki jo je razvilo finsko
podjetje Bionova,arhitektom in projektantom ponuja inovativen in analitično poglobljen pristop pri izbiri
različnih vrst gradbenih materialov z vsemi potrebnimi izračuni ogljičnega odtisa tako za novogradnje kot
tudi obstoječo infrastrukturo. Investitorji tako pridobijo vse relevantne podatke, ki jih potrebujejo za
odločitve pri izbiri vrste gradbenih materialov s podatki njihovega vpliva na okolje v celotni življenjski
dobi stavbe.
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Uporabnikom prijazno platformo, ki podpira več kot 40
certifikacijskih shem, z novimi podatki nenehno nadgrajujejo, na
voljo pa je že v 60 državah in vključuje več kot 80 tisoč zbirk
podatkov LCA. Združenje GBC Slovenija je kot novi partner
Bionove podprlo uvedbo in uporabo tega programa tudi pri nas in je
zatoslovenskim uporabnikom na voljo brezplačno. Direktor
Bionove Panu Pasanen poudarja, da tovrstno sodelovanje pomeni
izjemen napredek pri promociji trajnostne gradnje v Sloveniji, ki
dosega rast tako na področju gradnje stavb kot infrastrukture, ugodni
pa so tudi obeti na področju individualne gradnje: ”Želimo si, da bo k
ogljični nevtralnosti, ki naj bi jo dosegli do leta 2050, pripomogla
tudi naša platforma in pomagala slovenskim snovalcem ustvarjati bolj
trajnostne zgradbe.” Operativni koordinator Graham Devlin še
dodaja, da lahko Slovenija s tem brezplačnim orodjem naredi
Graham Devlin
pomemben korak naprej ter ob uresničevanju ciljev za zmanjševanje
izpustov in stroškov poskrbi tudi za ozaveščanje deležnikov v
gradbenem sektorju: ”Izračuni ogljičnega odtisa so mogoči za 10 kategorij gradbenih materialov, ki
ustvarjajo največ izpustov CO₂, med katerimi prednjačijo cement, jeklo in aluminij. S pomočjo platforme
bo mogoče hitro in enostavno izračunati vse okoljske vplive, zmanjšati tveganja ter povečati učinkovitost
načrtovanih gradbenih objektov.”
Izvedbo seminarja je podprl Eko sklad. Več podrobnejših informacij o vsebini seminarja je na voljo
na www.gbc-slovenia.si
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Odprto pismo: stanje šolstva v Občini Črnomelj
... kjer dostojno otroštvo ni mogoče. Sistemu
se bomo uprli
24.8.2020 | 14:45
Spoštovana ministrica, gospa dr. Simona Kustec,
nekaj besed bi Vam namenila, prosiva za Vaš čas,
da si jih preberete. Ne pričakujeva Vašega
odgovora, saj bi naju le-to ne pomirilo, kaj šele
dalo upanje, da se bodo stvari vendarle
premaknile.

OŠ Loka Črnomelj: Spomin na uničujočo točo
junija 2018 (foto: arhiv lokalno.si)

Nisva poznavalca stroke, ne šolstva ne
gradbeništva. Niti ni potrebno, da bi bila. Pa
vendar, toliko ljubezni do svojih petih otrok
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

premoreva, da jim želiva dostojno otroštvo in
šolanje. To pa v Občini Črnomelj, katere občani
smo natanko tri leta, ni mogoče. Zdi se, da so naši
otroci manj vredni kot ograja na meji z Republiko

Stari del šole, ki je zaprt.

Hrvaško, manj kot šoder, o katerem se župan
prepira v medijih, za šolo in vrtec pa nihče ne stori
nič.
Naši otroci niso manj vredni kot ostali otroci
Republike Slovenije. Vsaka vas že ima novo šolo in

Luknjo v stropu se da zadelati s tesnilno peno.
Toda voda pride skozi streho še drugje.

vrtec, naj naštejeva nekaj tistih, katere del sva bila
tudi sama: Raka, Krško, Brestanica, Mirna peč, Bizeljsko, Stopiče, Brusnice,
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Bršljin v Novem mestu in še bi lahko naštevala. Nobena ni bila v tako slabem stanju, kot OŠ Loka
Črnomelj.

Miši, smrad odpadki ...
Ne smeva mimo neurja, uničujoče toče in vetra leta 2018. Plastika na strehi šole,
dež v učilnicah, da golazni sploh ne omenjam! Miši lezejo povsod. Nekaj metrov
stran je jedilnica, kjer najini otroci že tri leta jedo malico in kosilo. Ko sedete na
klop nekaj metrov od jedilnih miz, vas prežene neznosen smrad po odplakah,
kanalizaciji, da ne omenjam človeških iztrebkov. Na vse sva ravnateljico
opozorila že lansko leto novembra. Obvestila sva jo, da bova poklicala
zdravstveno inšpekcijo, pa nama je odgovorila, da jo je že sama. Z odločbo je
prepovedana uporaba učilnic, ne pa tudi jedilnice, kot nama je razkrila
ravnateljica v današnjem telefonskem pogovoru.
V torek sva vabljena na roditeljski sestanek za hči, ki naj bi šla v 2. razred
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osnovne šole. Ampak to se ne bo zgodilo, ker ona ne bo hodila v šolo, ampak v
podjetje. Tega ne moreva dovoliti in tudi ne bova. Razne stavbe po Črnomlju niso
šola. Šola je zgradba, arhitekturno in gradbeno prilagojena potrebam, pravicam
in obveznostim otrok.
Danes sva prejela še obvestilo iz vrtca Otona Župančiča Črnomelj, da je najmlajši
sin, Otonov Ciciban, nameščen v Dijaški dom. Dijaški dom ni vrtec! Najin, komaj
triletni sin, ni dijak. Želiva le, da hodi v vrtec. Da so tam prijetne barve, majhni
stolčki in mizice, pisana vrata, majhni umivalniki … Je to preveč? Si najin otrok,
ker zdaj živimo v Črnomlju, tega res ne zasluži?
Kdo bo, kdaj, kaj naredil?
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Naše jutro naj bi v družini, zato ker nihče nič ne naredi, zgledalo tako:
najstarejšega peljemo na železniško postajo, da gre z vlakom v srednjo šolo, dva
otroka (šestošolka in osmošolec) bosta hodila na OŠ Loka Črnomelj, hči v 2.
razred v podjetje na tretji lokaciji, najmlajšega pa naj bi peljali v vrtec v Dijaški
dom na četrto lokacijo! Za razvoz potrebujemo vsaj 30 minut. Vstajali bomo tako
ob 5:15 uri, tudi najmlajši triletnik. In če vse to zanemarimo: kje bosta čakala
najina dva otroka osnovnošolca od 6:10 ure do 7:30 na preduro, ali celo na prvo
šolsko uro do 8:20? Sta višja stopnja in nimata jutranjega varstva. Zunaj na
dežju, snegu, mrazu? Zaklenjena pred šolo?
Poleg napol porušene, smrdljive in polne golazni šole, imamo še ukrepe NIJZ za
preprečevanje širjenja Covid19.
Kot družina se bomo sistemu letos uprli. Najmlajši, v primeru, da se vodstvo
vrtca ne premisli, ne bo hodil v dijaški dom, sedemletna hči pa ne v šolo v
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podjetje! Situacijo bomo predstavili tudi medijem.
Torej, kaj porečete na situacijo, spoštovana ministrica? Kaj bi Vi storili na našem
mestu? Bi se prepustili nemilosti? Bi potegnili župana za rokav in mu dejali, da
naj že gre do ministrice v Ljubljano?
Kdaj bo Črnomelj dobil šolo in vrtec, kdaj naši otroci pravico do šolanja?
S spoštovanjem,
Karolina in Franjo Horn
Tribuče, 21.8.2020
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HIŠA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
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Interier
Arhitekturo in interier hiše sta zasnovala arhitekta Tomaž Ebenšpanger iz biroja Skupaj
arhitekti in Meta Kutin iz biroja mKutin arhitektura.
Foto: Miran Kambič
Deli s prijatelji
24. 8. 2020 | Besedilo: Aleksandra Zorko | Fotografije: Miran Kambič

hiša, domovi, odprta vrata, interier
Par na pragu tretjega življenjskega obdobja se je odločil, da staro preveliko družinsko hišo
proda in na lepšem, južnem delu parcele, zgradi novo pritlično. Nova hiša se odpira v naravo,
notranjost je zasnovana tako, da omogoča preprosto življenje, in je hkrati tudi enostavna za
vzdrževanje. Zadržano vgradno opremo so dopolnili z izbranimi starimi kosi pohištva.

»Razkošje hiše ni skoncentrirano na drage materiale, ampak na premišljene
avtorske detajle ter na kvaliteto bivanja,« poudarjata arhitekta Tomaž
Ebenšpanger iz biroja Skupaj arhitekti in Meta Kutin iz biroja mKutin arhitektura, ki
sta zasnovala arhitekturo in interier hiše. Poleg novega vgradnega pohištva so
uporabili lepe stare kose in nekaj stolov lastnikov, za pomembnejše kose novega
pohištva pa so uporabili domač les iz bližnjega gozda lastnikov. Tako je po besedah
arhitektov nastal interier, napolnjen s svetlobo in značajem naročnikov. S tem so v
kar največji meri ohranili vse spomine, ki se bodo prenesli na nove generacije.
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Montažna lesena hiša
Hiša je grajena v montažni leseni okvirni konstrukciji (gradilo jo je podjetje Riko
hiše) in krita s sivo vlaknocementno valovitko. Zunanja strešna konstrukcija ostaja
vidna, napuščev po besedah arhitektov niso zapirali, kar daje stavbi značaj vrtnega
paviljona, streha tako zalebdi nad osnovnim volumnom. »Na vzhodu je ob steno
postavljena nekdanja peč za peko pice, na novo obzidana v vidnem betonu, in tako
s svojo monumentalnostjo daje razmeroma horizontalni zasnovi hiše vertikalni
skulpturalni poudarek,« pravita arhitekta. Hiša se odpira na jug, s prelepim
pogledom proti okoliškim gričem in Šmartnemu polju v daljavi ter na domači
obstoječi drevesi.
»Zazidljivost razpoložljive gradbene parcele je bila le na ozkem neugodnem
trikotnem območju, zato je tloris hiše oz. prostorska kompozicija sestavljena iz
večjega, glavnega bivalnega objekta, ki ga tvorita dve vzdolžno zamaknjeni lameli,
in manjšega ločenega gospodarskega objekta. V glavnem bivalnem delu objekta, ki
obsega 140 kvadratnih metrov, se v severni lameli nahajajo spalni prostori s
kopalnico in nadstrešek za avto, v južni lameli pa bivalni prostori s kuhinjo in
jedilnico, iz katerih se odpirajo enkratni razgledi na naravo in Šmartno polje v
daljavi,« pojasnjujeta arhitekta.
PREBERITE ŠE: Prenova za zrela leta
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Interier belih in sivih površin dopolnjujejo les in stari kosi pohištva.
Foto: Miran Kambič

Oprema za preprosto bivanje
Lastniki so si želeli majhno in cenovno ugodno pritlično hišo, v kateri se bo dalo
preprosto bivati, brez grajenih fizičnih ovir, z izborom materialov, preprostih za
vzdrževanje, in z možnostjo nadaljnje uporabe nekaterih kakovostnih starih
pohištvenih kosov. Prav tako sta si lastnika želela ohraniti obstoječo peč za peko
pice, ki jo je lastnik pred leti naredil sam. Ob njej se je običajno zbrala cela družina,
zato sta nanjo še posebej navezana.
»Z izborom barv in materialov smo sledili želji naročnikov po enostavnem
vzdrževanju, preprostem nevpadljivem videzu in cenovni ugodnosti. Zanimalo naju
je, kako na dani lokaciji narediti hišo, ki bo v največji možni meri izkoriščala vse
prostorske danosti lokacije, s svojo umeščenostjo in pojavnostjo pa umirila
neposredno okolico s prevelikimi enodružinskimi hišami, delavnicami ter raznimi
prizidki,« odgovarjata arhitektka na vprašanje, kaj je narekovalo izbor barv in
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materialov. Hiša je po njunih besedah tako od daleč videti preprosta, ko stopimo
bliže pa pozornost pritegnejo avtorski detajli in uporaba v prostoru že prisotnih
materialov reinterpretiranih na sodoben način.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kombinacija starega in novega
Interier belih in sivih površin dopolnjujejo les in stari kosi pohištva, ki prostorom
dajejo svojstven pečat. Kombinacija starega in novega je v osnovi nasprotujoča,
pravita arhitekta. »Ko se staro in novo združita, se med njima vzpostavi popolno
ravnovesje. Seveda pa rustikalnost in patina starega potrebuje nevtralno in mehko
ozadje, kot so preproste, zadržane linije novega in nevtralna barvna paleta. Na ta
način ustvarimo tisto skrivnostno napetost nasprotij, dvojnost starega in novega,«
pojasnjujeta arhitektka Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger, ki je tudi predavatelj na
Oddelku za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo Univerze v Mariboru, bistvo kombinacije, ki je nastala v interierju.
Po njunih izkušnjah starejši naročniki v primerjavi z mlajšimi generacijami iščejo
neko kontinuiteto s svojo preteklostjo. »Že med projektiranjem moramo zato svoje
odločitve razlagati s pomočjo naročnikovih preteklih izkušenj, si vzeti dovolj časa za
podrobno razlago, in za to, da vse tiste bolj posebne rešitve malo odležijo, da jih
naročniki lahko predelajo, se z njimi poistovetijo,« ugotavljata sogovornika in
dodajata, da so pričakovanja glede bivanja in življenjski slog uporabnikov v tem
obdobju običajno že bolj izoblikovana in laže razumejo, da se presežek stroke ne
zgodi s formalnim bogastvom, ampak gre bolj za preprosto in prepričljivo misel
arhitekta. »Znajo uživati v hrani, v knjigi, v glasbi ali v dobri družbi. Užitek iščejo in
pričakujejo tudi v novem bivališču,« zaključita arhitekta.
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