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Ta dokument je nastal s fi nančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino dokumenta 
je odgovorna Občina Mirna Peč. Organ upravljanja  za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007−2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dokument v noben pogledu ne odraža stališča Evropske 
unije. 

VSEBINA 

Priročnik je natisnjen v okviru izvajanja aktivnosti projekta Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma Dolenjske in Bele krajine, 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi LEADER, za območje Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. 

UVOD 

1. del  
TURIZEM V ZIDANICAH – INOVATIVEN TURISTIČNI PROIZVOD

2. del
POGOJI ZA RAZVIJANJE TURIZMA V ZIDANICAH

3. del 
KAKO SE REGISTRIRATI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI TURIZMA V ZIDANICAH

4. del
KAKOVOST V ZIDANICAH

5. del 
OBLIKOVANJE PRIMEROV NOVE ARHITEKTURE OB UPOŠTEVANJU ARHITEKTURNIH ELEMENTOV 
KULTURNE KRAJINE

6. del 
POSTOPKI DO UPORABNEGA DOVOLJENJA

7. del
NAPOTKI ZA OBLIKOVANJE ZIDANIC 
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U V O D 

Spoštovani uporabniki priročnika,

pred vami je dokument, ki je nastajal po korakih med izvajanjem projekta Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma Dolenjske in 
Bele krajine in je sofi nanciran s strani EU ter lokalnih skupnosti območja LAS Dolenjske in Bela krajine. V priročniku je zelo natančno 
predstavljen nov inovativen turistični produkt TURIZEM V ZIDANICAH, opisane so možnosti registracije za izvajanje dejavnosti 
turizma v zidanicah, sledite lahko tudi primerom nove arhitekture, se seznanite s standardi kakovosti, ki naj bi veljali v zidanicah, 
namenjenih za turizem, in pridobite informacije o postopkih pridobivanja potrebne gradbene dokumentacije oz. o pridobivanju 
uporabnega dovoljenja, ki je eden izmed pogojev za obratovanje zidanice v turistične namene. 
Na začetku naj osvežim informacijo, da nam je sprememba Zakona o gostinstvu prinesla možnost, da je lahko sobodajalec fi zična 
oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez ne le v lastnem ali v 
najetem stanovanju ali počitniški hiši, ampak je lahko s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti (občine)  
tudi v drugih prostorih, kamor se uvrščajo zidanice kot gospodarski objekti. Zato naj bi lokalne skupnosti (občine) sprejele 
dokument, s katerim pod določenimi pogoji dovolijo opravljanje te dejavnosti v zidanicah. 
Zaradi lažje informiranosti in povezanosti bodočih ponudnikov turizma v zidanicah se je ustanovilo združenje Konzorcij ponudnikov 
turizma v zidanicah Dolenjske in Bele krajine, čigar najpomembnejša naloga je vodenje in koordiniranje dejavnosti za razvoj tega 
novega turističnega produkta, svetovanje ter pomoč posameznikom pri pridobivanju ustreznih dovoljenj in pri vključevanju v turistično 
ponudbo. 
Pri pridobivanju ustreznih dovoljenj pogosto naletimo do preprek, ki so posamezniku težko dojemljive in predstavljajo velik fi nančni 
zalogaj. Zato bomo v nadaljevanju projekta s skupnimi močmi, z znanjem ter iskanjem možnosti fi nanciranja poskušali prebroditi 
začetniške težave razvoja tega turizma. Najpomembnejša vez je Konzorcij, v katerem se zbirajo in srečujejo člani in ki bo nudil 
konkretne rešitve in pomoč posameznikom. 
Ko se odločite, da boste svojo zidanico namenili oddajanju gostom oz. turistom, si postavite vprašanje, kaj je pomembno vse 
pripraviti in urediti.                                                                                                                  

Slediti morate spodaj napisanim vprašanjem in nanje poiskati odgovore, ki se ponujajo v priročniku.

1. Do katere faze imate zgrajen objekt? Ali imate pridobljeno gradbeno dovoljenje? Je objekt zgrajen po projektni 
dokumentaciji? Je objekt zgrajen pred letom 1967? Je objekt zarisan? Kako pridobiti uporabno dovoljenje za objekt, 
na kaj je potrebno biti pozoren?  

2. Kako boste opravljali dejavnost? 

3. Ali je objekt ustrezno opremljen? Ali bo zadostil kriterijem, ki jih zahtevajo minimalni tehnični pogoji? Kako boste 
kategorizirali oz. samoocenili objekt? 

Za lažjo odločitev lastnikom zidanic ali bodo objekt oddali v najem turistični agenciji ali konzorciju in bo le ta s predhodnim 
soglasjem lastnika opravljal vse potrebne aktivnosti,  si  preberite poglavje v priročniku  Kako se registrirati za oddajanje 
zidanice za namene sobodajalstva, 4.5 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem. Predhodno je seveda potrebno pridobiti 
uporabno dovoljenje za objekt. V priročniku so podrobno opisani tudi postopki do pridobitve uporabnega dovoljenja . 

V priročniku so zajeti odgovori na veliko vprašanj.  Za vse ostalo,kar v priročniku morda ni povedano, pa vam je na voljo strokovna 
skupina konzorcija ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in Bele krajine. 
Kontakt : Sonja Klemenc, GSM: 041-601-483, e-mail: sonja.klemenc@siol.net 

Sonja Klemenc, vodja projekta 
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Županova beseda

Z grički posejana Dolenjska in Bela krajina sta od nekdaj dajali kruh za preživetje številnim družinam. Bolj ali manj bogata zemlja je z 
umnim kmetovanjem dobrih gospodarjev dajala raznovrstne pridelke za preskrbo prebivalcev te dežele. Pest zemlje in prgišče lepot, 
kot pravi pesnik Tone Pavček, sta  oblikovala marljive ljudi in trdne gospodarje na svoji zemlji. Vsaka ped zemlje je bila obdelana 
z ljubeznijo, ki je rojevala kulturo narodov. Kmetije so se ukvarjale z živinorejo, poljedelstvom, sadjarstvom in vinogradništvom. 
Pridelali so hrano in pijačo za številčno družino in za potrebe težkega dela na kmetiji. Prodajali so le manjši del pridelkov za 
nakup najpotrebnejših življenjskih potrebščin. S prihodom strojev in intenzivnega kmetovanja se je zmanjšala potreba po pridelavi 
raznovrstnih kmetijskih pridelkov. Povečala se je živinoreja. Število kmetov se zmanjšuje, kmetijska zemlja na težje obdelovalnih 
področjih pa se zarašča. K ohranitvi neporaščene krajine prispevajo tudi lepo obdelani vinogradi na dobrih vinogradniških legah, 
kjer so zrasle številne zidanice. Prav ti lastniki vztrajajo pri vzdrževanju naše lepe kulturne krajine, ki je skoraj edinstvena na svetu 
in vzbuja skomine številnim tujim obiskovalcem. V izgradnjo zidanic je vloženega ogromno truda in denarja. Stavbe so v večini 
neizkoriščene, pridelki iz vinogradov in sadovnjakov pa neporabljeni. Pokazala se je priložnost in pripravljenost lastnikov za nov 
turistični produkt, ki bo pomagal ohraniti kulturno krajino in bo številnim malim kmetom preko dopolnilnih dejavnosti ter lastnikom 
zidanic omogočil dodaten zaslužek in doprinesel dodano vrednost na njihovo premoženje. 
Turizem smo ljudje, pravijo, zato se je potrebno pošteno potruditi za celovito ponudbo in dobre rezultate, ki bodo v zadovoljstvo nas 
vseh, ponudnikov turizma v zidanicah in turistov v našem okolju. 

Vsem tistim, ki boste v prihodnosti stopali na pot novega produkta, ki ga imenujemo turizem v zidanicah, želim veliko optimizma in 
pozitivnega duha.

župan občine Mirna Peč 
Zvone Lah 
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TURIZEM V ZIDANICAH – INOVATIVEN TURISTIČNI PROIZVOD

Turizem v zidanicah je proizvod, ki ponuja kulturno pestrost in raznolikost vinogradniškega sveta na majhnem prostoru. 
Posejanost vinogradniške pokrajine z zidanicami in hrami je posebnost Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter ključna 
priložnost za razvoj turizma. Veliko je zidanic, ki jih vinogradniki intenzivneje koristijo le v jesenskem času trgatve in 
tekom posameznih opravil, sicer pa so prazne. Mnoge so lepo urejene; spodnji prostori služijo za vinogradniško opremo, 
predelavo grozdja in shranjevanje vina, v zgornjih prostorih pa imajo prenočišča, kuhinje in sanitarije. Te zidanice je 
možno oddajati v najem gostom, vključno z možnostjo prodaje vina, suhomesnatih izdelkov, zelišč, rokodelskih izdelkov 
in drugim. Mnogi povprašujejo ravno po tovrstnih proizvodih. Še je nekaj lesenih hramov, ki pa bi jih bilo potrebno ohraniti, 
nadgraditi s strokovnimi pristopi, nekatere zaščititi, drugim vdahniti vsebino in nameniti turističnim ogledom. Zidanice 
predstavljajo zagotovilo trajnostnega razvoja številnih oblik turizma, skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja, 
ohranjevanja kulturne dediščine, podlago za oblikovanje drugih turističnih produktov in ustvarjanja zdrave konkurenčnosti 
s poudarkom na dvigu kakovosti stacionarnega turizma (hoteli, moteli, prenočišča in podobno).

Na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja primanjkuje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v naravnem okolju, 
zato so lahko zidanice v funkciji nastanitvenega obrata s celostno oskrbo ali v funkciji sobodajalstva nov in inovativen 
turistični produkt ter nova dodana vrednost slovenskega podeželja. Ohranjanje zidanic skozi turistično ponudbo pomeni 
obstoj kvalitetne kulturne kmetijske krajine, preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjševanje degradacije 
okolja zaradi črnih gradenj (dograditve), ki se pojavljajo pri stalnih naselitvah v zidanice, ki postajajo stalna bivališča, saj 
veliko lastnikov majhnih vinogradniških površin in starejših zidanic zaradi stroškov vzdrževanja zidanice proda. V primeru 
večjih možnosti turizma v zidanicah bi bila dana alternativa lastnikom, da svoj objekt oddajo za opravljanje turistične 
dejavnosti ali pa ga namenijo prvotni funkciji. Potenciranje turizma v zidanicah bi vzpostavilo ravnovesje med ekonomsko 
koristnostjo, ohranjanjem zidanic kot stavbne krajinske dediščine in dodatno turistično ponudbo podeželja. 

Po svoji arhitekturi oziroma zunanjem videzu in tudi po tem, kje se nahajajo in kakšne dogodke lahko nudijo, so zidanice 
atraktivnost in predmet zanimanja turistov. Prav tako kot receptivni dejavnik turizma nudijo in omogočajo bivanje, brez 
česar seveda ni mogoče koristiti vsebin mnogih turističnih proizvodov. In ne nazadnje: dostopnost zidanic (asfaltirane 
ceste, parkirišča, kažipoti, signalizacije), ki omogoča krajše ali daljše obiske drugih zanimivosti in dogodkov v okolju, jih 
postavlja v položaj vsebinskega nosilca organizacije in delovanja turistične destinacije.

Kdo je turist v zidanicah?
Uživanje vina je za veliko ljudi povezan s počitniškimi občutki in doživetji. Na počitnicah so odkrili, da je vino lahko več kot 
le alkoholna pijača. Da bi lahko vzpostavili turizem v zidanicah, je potrebno najprej opredeliti turista v zidanici. 

Turist v zidanicah je oseba, ki:
- išče aktivne počitnice in običajno kratka potovanja, 
- na destinaciji ostane vsaj 3 dni,
- daje prednost regionalni, raznoliki in sveži kulinariki,
- daje veliko vrednost direktnemu kontaktu z vinogradnikom/lastnikom zidanice,
- išče poseben stil, ambient, avtentičnost, gostoljubnost, mir, drugačnost,
- želi najti individualno prilagojen program.  
Turist v zidanici ni samo gost objekta, temveč je gost celotnega kraja in družbene skupnosti, zato se mora družbena 
skupnost opredeliti za turizem in nanj gledati z naklonjenostjo, kar naj se odraža v skrbi za čistost in urejenost okolja ter 
ohranjenost starih objektov v skladu s tradicijo. Turist se običajno umika iz kaosa vsakodnevnega hitrega tempa življenja 
in se rad vrača k naravi, kar pa ne pomeni, da ne išče udobja, kjer bi se odpočil. Turistična ponudba mora biti avtohtona, 
vendar prilagojena sodobnim zahtevam. V enogastronomiji je potrebno slediti stalnemu razvoju zdrave prehrane, vendar 
razvoj ne sme spreminjati primarnega okusa hrane.       

Širitev turizma v zidanicah bo pripomogla:
 k ohranjanju stavbne dediščine, ohranjanju tradicionalne kulinarike ter običajev;
 k spoznavanju enološkega turizma, pa tudi identitete, tradicije in dediščine destinacije, k odkrivanju turistične 

regije v celoti, njene naravne in kulturne znamenitosti ter k spoznavanju drugih vej turizma − vse to na povabilo 
vinogradnika/lastnika;
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 k spodbujanju pridelave in prodaje kmetijskih pridelkov ter živilskih specialitet področja in izdelave tradicionalnih 
izdelkov oziroma spominkov. 

Turistični imidž se lahko gradi na osnovi sonca, morja, planin, naravne in kulturne dediščine, enogastronomske ponudbe in 
drugih dopolnilnih turističnih dejavnosti. Mnoge na primer zanimajo vina in jedi določenega področja. Če enogastronomski 
užitek zadovolji gosta, si dovoli na koncu kupiti nekaj izdelkov oziroma pridelkov (steklenic ali kartonov vina, suhih mesnin 
itd.). Mnogi se odločijo in ostanejo v vinogradniških krajih po več dni, pri tem pa obiščejo tudi druge turistične znamenitosti, 
prisostvujejo atraktivnim lokalnim prireditvam; skratka skušajo odnesti kar največ doživetij in vtisov iz krajev, ki so jih 
obiskali. Zato je gostu potrebno predstaviti širino in bogastvo ponudbe, ga informirati, organizirano voditi in nevsiljivo 
gostiti.  

Da bi turizem v zidanicah prerasel v turistični proizvod, ki bi ga v skupno oblikovani ponudbi lahko obsežnejše tržili in s 
tem razvijali vinogradniški in vinski turizem, bo potrebno vzpostaviti sodelovanje občin, krajevnih skupnosti, turističnih, 
vinogradniških in kulturnih društev, društev kmečkih žena, posameznih gostinskih ponudnikov in lastnikov zidanic, 
pravzaprav vseh akterjev, ki delujejo na podeželju oziroma na območju ob vinsko turističnih cestah. Pomembno vlogo pri 
uveljavljanju in promociji turizma v zidanicah lahko opravljajo društva na podeželju, ki prirejajo najrazličnejše prireditve, 
prikazujejo razna opravila v vinogradih, ohranjajo regionalno kulinariko, skrbijo za ohranjanje običajev, prirejajo razstave 
in podobno. 

Nabor programov aktivnosti turizma v zidanicah
V svetu, ki ga upravlja globalizacija, masovna proizvodnja in poceni izdelki, vedno več potrošnikov išče lokalne, avtentične 
in ekološko prijazne proizvode ter tako posredno podpira razvoj lokalne skupnosti in regije. Turizem v zidanicah bo 
privlačen predvsem za turiste, ki prihajajo iz urbanih, čeprav relativno oddaljenih okolij. V socialni strukturi gostov bo 
prevladoval srednji družbeni sloj, s tendenco povečanja povpraševanja iz kroga duhovne elite. Prav temu so prilagojeni 
programi. 

Podajamo nekaj programov, kot jih incoming agencije, tržniki, turistični ponudniki pripravljajo oziroma oblikujejo za ostale 
produkte glede na zahteve turističnega povpraševanja ter jih tržijo. Predlagamo 2- ali 3-dnevne programe, z lastnim 
prevozom za male skupine do 4 osebe in srednje skupine do 8 oseb, z lastnim prevozom ali minibusom, izvedbo vodenih 
tur z obiski vinskih kleti in vinogradniških posesti ter s kulinariko in z vso ostalo ponudbo na destinaciji. 

Predvideni programi so:
 bivanje v zidanicah z nekajdnevnimi programi na lokaciji ter s turistično ponudbo iz okolice,
 odkrivanje užitkov vina in kulinarike Dolenjske, Bele krajine in Posavja s krožno potjo,vikend programi na 

vinogradniških posestih za male skupine ob tipičnih delih v vinogradih (prikazi rezanja, vezanja, sodelovanje na 
trgatvah, udeležba na različnih praznovanjih – martinovanje idr.),

 programi vikendov odprtih kleti ter športnih aktivnosti (pohodništvo, kolesarjenje, lov, ribolov, čolnarjenje − regijske 
tematske poti),

 programi »team buildinga« za menedžerske skupine,
 programi užitka vina in kulinarike ter vodeni ogledi po naravnih lepotah destinacije,
 programi užitka vina in kulinarike ter vodeni ogledi po kulturnih dragocenostih destinacije,
 programi užitka vina in kulinarike ter relaksacije v bližnjih termah.

Turista zanimajo posebnosti kraja, kulturnega izročila in dogodkov, ambientalna lepota, predvsem pa vsebinska vrednost 
produktov. Gost, ki bo prenočil v zidanici, bo lahko svoj prosti čas in vedoželjnost zapolnil z naslednjimi turističnimi 
vsebinami oziroma aktivnostmi: 
- pohodništvom,
- ježo konj,
- kolesarjenjem,
- enogastronomskimi in kulinaričnimi doživetji,
- ribolovom,
- lovom,
- kopanjem in plavanjem,
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- zračnimi športi (balonarstvo, motorna letala),
- aktivnostmi na stezah za karting,
- čolnarjenjem,
- ogledom naravne in kulturne dediščine,
- obiskom tradicionalnih etnoloških in drugih prireditev,
- ponudbo ob vinsko turističnih cestah,
- odkrivanjem in raziskovanjem sosednjih turističnih mikrodestinacij.

Turistični ponudniki bi morali poskrbeti za kakovost turistične ponudbe, in sicer za:
- dostop do turističnih informacij, še posebej produktov, vezanih na vinski turizem,
- osnovne informacije o turistični ponudbi v vsaj enem tujem jeziku,
- ponudbo vsaj treh vinsko turističnih paketov,
- zagotovitev promocijskih materialov (brošure, letaki, katalogi, razglednice itd.),
- informacijske table z aktualnimi informacijami o vinskih festivalih, dogodkih, degustacijah,    
  praznikih vin, prodaji vina, trgatvah,
- ponudbo vinsko turističnih tur, 
- znanje tujih jezikov zaposlenih (angleški jezik, nemški jezik).

Cilj novega turističnega proizvoda turizem v zidanicah je z razvito lastno identiteto postati prepoznaven segment znotraj 
turistične ponudbe destinacije, obogatiti raznovrstnost turistične ponudbe in tako naredil še bolj razvito, prepoznavno in 
privlačno turistično ponudbo. Produkt turizem v zidanicah predstavlja možnost trajnostnega razvoja mnogih drugih oblik 
turizma, skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja, ohranjanja kulturne dediščine, podlago za oblikovanje drugih 
integralnih turističnih proizvodov in ustvarjanja zdrave konkurenčnosti s poudarkom na povečanju števila stacionarnega 
turizma. Posegal bo na strokovna področja od etnologije in kulturne antropologije, enologije, prostorskega načrtovanja in 
varovanja okolja, komunalne opremljenosti in uvedbe komunalnih služb, ki jih sedaj ni, do predloga primerne arhitekture 
objekta in opreme kleti ter zunanje ureditve vinogradniške kulturne krajine, oblikovanja turističnih programov, stroke na 
področju organizacije promocije, trženja in logistike izvedbe.  Projekt je po strokovni in organizacijski strani velik in bo 
zahteval vključitev in vodenje interdisciplinarne stroke različnih strokovnjakov. 

GASTRONOMIJA

Slovenija je gostoljubna dežela, ki obiskovalca preseneti z razkošjem tako tradicionalnih slovenskih jedi kot kulinaričnih 
mojstrovin, ki so sicer prišle od drugod, a so tu dobile svoj slovenski navdih. Slovenska kulinarika, še do nedavnega 
mednarodna neznanka, je med najbolj zanimivimi kulinarično gastronomskimi okolji Evrope. Slovenija na gastronomskem 
področju ponuja pestro podobo različnosti. V Strategiji razvoja gastronomije Slovenije je opredeljenih 23 gastronomskih 
regij Slovenije. Vsaka izmed njih je ponudbeno dovolj enovita, svojstvena in zato razpoznavna. Današnja kulinarika 
Slovenije je sinteza izjemne dediščine in najrazličnejših inovacij ter vplivov posameznih obdobij zgodovinskega razvoja 
in geografskih (regionalnih) okolij. Slovenija v veliki meri odkriva svojo kulinarično dediščino in ob sprejemanju lastnih in 
tujih sodobnih spoznanj ustvarja specifi čno razpoznavnost v evropskem prostoru. 
Današnja ponudba hrane v gostinskih obratih ne ohranja več svoje avtohtonosti, temveč sledi hitremu načinu življenja. Kljub 
temu pa se ljudje zavedamo, da to ne pomeni zdravega življenja, zato ga poskušamo upočasniti in najti mirnejše kotičke. 
To bo zagotovo v zidanicah ob domači hrani in pijači, sredi narave, zelenja, v miru in tišini, kjer se lahko človek razbremeni 
vsakdanjih skrbi. Premalo ljudi pozna te kotičke in domače jedi, zato jim je to potrebno približati in jim omogočiti lastno 
doživetje. Naj bo vino še tako kakovostno, je užitek nepopoln brez ponudbe na mizi, ki jo znajo pripraviti le gospodinje s 
svojimi hišnimi specialitetami. 

Večina hramov, zidanic in kleti je precej oddaljenih od domačije, zato je gospodinja v preteklosti morala nositi hrano v 
pleteni korbi na glavi tudi po več kilometrov daleč. Kot pripomoček na glavi je uporabljala doma narejen svitek iz blaga, 
obšit in prepleten z lepimi barvami, da je ublažil pritisk polne korbe. Za domače in delavce je bila vsebina korbe skromna. 
Vsebovala je podkajeno meso, ocvirkovko, zmesni kruh, zelje in fi žol, žgance in domače mlince. Za boljše goste, kot so bili 
vinski trgovci, je bila vsebina korbe mnogo pestrejša in boljša, saj ni smelo ničesar manjkati. Vsebovala je v peči pečeno 
raznovrstno perutnino, beli kruh, orehovo, sirovo ali ajdovo potico. Skratka vse tisto, kar je bilo pridelano doma. K tem 
jedem so se prilegla tudi izbrana vina. Za vinogradnika je bil to zelo pomemben dohodek, zato je želel imeti in obdržati 
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stalnega kupca vina. 

V današnjem času gospodinje svojo izbrano kulinariko prilagodijo tako, da najbolj ustreza sestavinam vina. Vse to se 
da nadgraditi in ponuditi tudi turistom v zidanicah, da si sami pripravijo ali pa naročijo pripravljeno hrano na turističnih 
kmetijah in pri gostinskih ponudnikih ali pa pri slednjih hrano okusijo. 

V zadnjih letih se daje vse več poudarka domači kuhinji, domačim jedem, receptom babic in dedov ter dobrotam, ki so se 
še ohranile na podeželju. Temu bi morala slediti tudi gostinska ponudba. So izjeme, ki hočejo in znajo povzdigniti jedi in 
jih običajno s primernim vinom povezati v prepoznavne okuse in značilnosti krajevnih posebnosti; žal pa jih je še premalo. 
Predvsem kulinarično ponudbo je potrebno popestriti v skladu z identiteto kraja. 

Na področju gostinske dejavnosti obstajajo velike priložnosti za nadgradnjo celotne gastronomske in enološke ponudbe 
z značilnimi, slovenskimi jedmi, ki naj bi temeljile na posameznih zgodbah, legendah in receptih naših babic. Usmeritve 
se nagibajo na trajnostni razvoj in ekološko pridelavo pridelkov, hranjenja in vzgoje živali ter v duhu ekološke zavesti 
pripravljeno hrano in pijačo. Iskani so pridelki in produkti sadja, zelenjave, sokov, žganja, vin, medu, še posebej ekološke 
pridelave, in mnogih ročnih izdelkov (spominkov). Kulinarika na obravnavanem območju je izjemno bogata in raznovrstna. 
Zanjo je značilna pestrost avtohtonih regionalnih jedi na majhnih razdaljah, ki je pogojena z geografsko raznolikostjo. Vsaka 
izmed regij ima svoje specifi čne in regionalne kulinarične posebnosti. Nekateri gostinski obrati z dolgoletno tradicijo se 
zavedajo pomena regionalnih jedi, zato so jih že uvrstili v svojo ponudbo. Za tiste, ki pa tega še niso storili, je priporočljivo, 
da to storijo čim prej. 
Priložnost je predvsem v horizontalnem povezovanju gostincev v regiji, skupnem promoviranju ter v vertikalnem 
povezovanju, kjer bi se gostinci povezovali s ponudniki zidanic in kmeti, specializiranimi za gojenje tradicionalne kulture 
regije (sadja, vrtnin, zelišč). Navezavo na regionalne surovine velja izkoristiti za njihovo trženje − delno kot samostojne 
prehranske izdelke, delno pa prirejene kot spominke (npr. vina v zanimivo oblikovanih steklenicah in embalažah, trajno 
pakirane izdelke slovenske kulinarike, zeliščne pripravke, značilne za posamezno regijo ipd.). Zaščitimo lahko večje 
število regionalno tipičnih jedi in jim s tem damo višjo vrednost in boljšo osnovo za trženje.

Gostinski obrati (gostilne, turistične kmetije, gostišča) bi morali poskrbeti za kakovost turistične ponudbe, in sicer:
- jedilni list naj vsebuje vsaj 6 regionalnih jedi,
- vinska karta naj vsebuje vsaj 6 regionalnih vin,
- jedilni list naj vsebuje dvojico vino-hrana (katero vino izbrati k določeni jedi),
- jedilni list naj bo napisan v vsaj dveh tujih jezikih (npr. v angleškem in nemškem jeziku),
- pijača dobrodošlice naj bo kozarec vina
- informacijska tabla za vinsko-turistične dogodke (degustacije, seminarji itd.),
- zagotovitev promocijskih materialov o turističnih ponudbi in ponudnikih v okolici, dogodkih, prireditvah in drugo,
- kakovostno osebje, ki bo znalo svetovati gostom in bo poznalo turistično ponudbo destinacije.  

Večina lastnikov zidanic ne bo usposobljena za pripravo hrane, ampak bodo zidanice zgolj oddajali v najem. Zato se 
bodo morali gostinski ponudniki v okolju (turistične kmetije, gostilne, gostišča) ustrezno organizirati in prilagoditi ponudbo 
hrane.  

ENOLOGIJA

Vinogradništvo zajema vse, kar je povezano z obdelavo vira vina: vinograd, ki ga je potrebno zasaditi z vinsko trto, 
obdelovanje skozi letne čase in pobiranje plodov. Vinarstvo pa se začne z obdelavo pridelka – od trganja grozdja do 
zadnje izpite kapljice vina. Konča se takrat, ko zmanjka vina oziroma enega letnika vina. Tako etnologi kot enologi v okviru 
že uveljavljenega têrmina vinska kultura opredeljujejo dve področji: vinogradništvo in vinarstvo. Oboje pa je dopolnjeno 
z odnosom človeka in produkta, z odnosom človeka in vina. Pridelava in obdelava – torej vinogradništvo in vinarstvo sta 
okvir za odkrivanje zgodb, ki pričajo o povezanosti produkta in človeka. V okviru tega se odvijajo različne zgodbe, tudi 
nastanek in razvoj arhitekture, ki je del celovite zgodbe o vinu (Strategija razvoja zidaniškega turizma, str. 17−18).
Vino in kulinarika tvorita pomemben del slovenske tradicije. Slovenci cenimo svoja vina in prisegamo nanje enako kot na 
okusne specialitete naše kuhinje. Dediščina vinogradniške kulture je izredno bogata, malo manj pa smo poznani po svoji 
pivski kulturi. Natančneje povedano ta šele nastaja (Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, 1992, str. 28). Odnos do pitja 
vina se pri nas spreminja na bolje. Izkušnje kažejo, da se iz leta v leto popije manj vina, vse pogosteje pa se tudi pijejo 
kakovostna oziroma vrhunska vina. Tako vino dobiva nov pomen. Je kot žlahtna pijača, ki oplemeniti vsak obrok hrane, 
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pomiri razburjen želodec, ustvari prijetno vzdušje omizja in obed spremeni v prijetno doživetje. To dejstvo je vplivalo na 
spremembo sloga vina v smeri višje pitnosti. Govorimo o svežih, sadnih, harmoničnih in pitnih vinih, ki se skladajo s 
težnjami po posodobljeni slovenski kulinariki. Vino ni namenjeno le vinskim strokovnjakom, temveč predvsem kupcem, 
porabnikom vina.
Vina naj zagotavljajo užitek potrošnikom in ne le enologom. Takšna prijetna vina naj bi:
- bila brez napak,
- dajala zadovoljivo ravnotežje v ustih, ne da bi kaznovali dominanten sladkor, kislino ali tanine (glede na vinske 
kategorije),
- dosegala lepo ravnotežje med aromami in okusi, da bi jih lahko imenovali vina z značajem in s tipiko, saj bi odražala 
sortnost in značaj območja (terroir).

Pomembna je tudi ponudba vin, in sicer cvička PTP, metliške črnine PTP, belokranjca PTP, modre frankinje, laškega 
rizlinga, chardonnaya, sauvignina, rumenega muškata, ostalih belih in rdečih ter palete kakovostnih in vrhunskih vin. Med 
odličnimi vini so tako lažja kot tudi bogata vina; priporočljivo pa je, da se ne daje prednosti bogatejšim vinom. Večjo težo 
pri oceni naj imata ravnotežje in eleganca vina, ne pa njegovi moč in polnost. To stališče pomeni velik obrat v razumevanju 
vinskih slogov in je poučno tudi za naše razmere.

Temeljno načelo, ki ga je potrebno spoštovati, je upoštevanje regionalnega principa − gostinci naj k regionalnim jedem 
postrežejo regionalna vina. K temu načelu dodajamo še naslednje ugotovitve in priporočila:
- pravila za druženje jedi z vini po sodobnejših gledanjih niso več tako stroga, kot je veljalo pred desetletji,
- novejša šola sestavljanja jedi in vin vzpodbuja iskanja, izzive in preseganje strogih, klasičnih pravil, cilj pa so razvoj in 
nova odkritja,
- ni niti absolutne resnice ali čudežnih receptov niti vselej veljavnih pravil, kako družiti jedi in vina.  Umetnost izbiranja vin 
k jedem je precej subjektivna, pojmi o okusih so zelo relativni, sicer pa mnogi avtorji gastronomske literature (predvsem 
francoske) nagovarjajo k večji svobodi pri izbiri vin, se pa diplomatsko povrnejo h klasiki in je ne zavračajo (k novejšim 
stališčem je znatno prispevala večja mobilnost ljudi, ki spoznavajo razne nacionalne gastronomije).

Kaj se torej dogaja v ustih ob posrečeni skladnosti? Da bi se izognili polomiji, je priporočljivo uskladiti:
- kislino jedi s kislino vina,
- mehkobo jedi z mehkobo vina,
- teksturo jedi s tanini vina in tudi
- barvo jedi z niansami vina.
Gastronomija dežele kaže turistu stopnjo civilizacije ljudi, ki tam živijo. Star pregovor pravi, da vino ni rado samo, kar 
pomeni, da mu mora delati družbo tudi hrana. Tak način uživanja vina je tudi najbolj koristen in zdrav. Zato ni vseeno, 
kako izbiramo vino k hrani.  
Obravnavano območje ponuja lepo zbirko jedi. Sodoben gost želi od hrane več kot samo sitost; želi užitek, ki se lahko doživi 
le ob pravilnem kombiniranju vin s hrano. Da bi gastronomijo obravnavanega območja uspešno povezali s turizmom, v 
nadaljevanju predstavljamo možne kombinacije jedi in vin, s čimer želimo spodbuditi njihovo večjo zastopanost v gostinski 
ponudbi. Kombinacija vina in kulinarike začini raznolike dejavnosti, ki jih ponuja obravnavano območje. 
V tabeli so opisane kombinacije jedi in vin, ki jih lahko postrežemo v zidanicah.
Pomembno vlogo imajo tudi krajevni prazniki in šege. Med letnimi in koledarskimi šegami je cela vrsta praznikov in drugih 
priložnosti, kjer je vino pomembno prisotno v ritualnih in obrednih dejanjih: praznovanje trgatve,  martinovanje, sv. Urban, 
sv. Janez Evangelist, sv. Peter in Pavel.
Nekateri ljudje se pogosto pohvalijo, da so pravi pivci vina. Dejstvo pa je, da so pravi pivci kultivirani ljudje, ki imajo do 
vina in pitja pravilen odnos. Če vino pijemo zmerno, le-to blagodejno vpliva na telo in počutje, poleg tega pa lahko polepša 
posebne trenutke in spodbuja dobro razpoloženje, kar je v današnjem hitrem ritmu življenja dobrodošlo. 

Pomembne so ne samo popite količine vina, ampak tudi modeli pitja (kako ljudje konzumirajo alkohol) ter okoliščine, v 
katerih je vino konzumirano. Znanstvene raziskave nakazujejo, da je redno in zmerno uživanje alkoholnih pijač koristno 
in povezano z manjšo bolnostjo in smrtnostjo kot pitje velikih količin alkohola samo ob posameznih priložnostih (npr. gre 
za ponavljajoče se, obilno pitje samo ob koncih tedna, uživanje petih enot pijače naenkrat z namenom napiti se). Ta trend 
opozarja na pomembnost analize modela pitja in promovira odgovorno in zmerno uživanje alkoholnih pijač. 
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Naša širša naloga in poslanstvo je gojiti ljubezen do vina, do njegove pridelave in razumnega, zdravega uživanja. 

Vinski kozarci
Kakor ni vseeno, kje je vino, ko zori, in iz kakšne posode ga natakamo. Prav tako ni vseeno, v kakšen kozarec teče 
plemeniti pridelek, ki je po več letih vinogradnikovega in kletarjevega truda prišel pred nas na mizo. V preteklosti so ljudje 
pili vino iz glinenih kozarcev, saj stekla še niso poznali. Z razvojem vinske kulture se je razvijal tudi kozarec. Dolgo časa 
so samo steklarji oziroma oblikovalci krojili podobo vinskega kozarca, šele s sodelovanjem enološke in kulinarične stroke 
pa je začel nastajati tak vinski kozarec, ki je postal pravo telo za dušo, torej vino. To pomeni, da je vinu odprl vse možnosti, 
da razvije svoje najboljše lastnosti in se pokaže v svoji najboljši podobi. 
V sodobni vinski ponudbi je potrebno slediti težnjam, da ponudimo vsako vrsto vina v takšnem kozarcu, ki bo omogočil 
najbolj optimalno zaznavanje vsebnosti in karakteristike natočenega vina. Poskušamo izbirati kozarce, ki so izdelani iz 
tanjšega gladkega stekla, so po možnosti ročne izdelave in primernega volumna. Za vinski kozarec je pomembno, da ga 
ne grejemo z roko in ne puščamo prstnih odtisov na njegovih stenah, saj mora steklo ostati čisto in prosojno, da skozenj 
opazujemo bistrost in barvo vina. Kozarci morajo biti vedno suhi in brez sledov vodnega kamna oziroma vodnih kapljic. 
Ob rahlem trkanju tudi lepo zvenijo, vendar s trkanjem ne kaže pretiravati. Iskrena zdravica vedno lepo zveni.

Ponudniki vin (zidanice, vinotoči, vinske kleti, turistične kmetije, gostinski obrati) bi morali poskrbeti za kakovost turistične 
ponudbe. To pomeni:
- spremljati vinsko-turistične informacije o okoliških krajih in vinorodnih okoliših,
- namestiti informacijske table z aktualnimi informacijami o vinskih festivalih, dogodkih, degustacijah, praznikih vin, prodaji 
vina, trgatvah,
- ponuditi sodelovanje pri trgatvi,
- ponuditi pohode po vinorodnih okoliših,
- zagotoviti minimalno opremo: kozarce, sedeže, primerno servirano vino,
- zagotavljati (ponudba in dogovor z ostalimi gostinskimi ponudniki) postrežbe jedi, pijač in nastanitve,
- dvigovati nivo enogastronomije,
- dvigovati kulturo uživanja in pitja vina,
- poskrbeti za pravilno izbiro vin k različnim jedem ob različnih priložnostih,
- svetovati pri izboru vin,
- zagotoviti opise in cenik vin v najmanj dveh tujih jezikih. 

Lea Marija COLARIČ-JAKŠE, mag. tur.
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MOŽNOSTI IN POGOJI RAZVIJANJA TURIZMA V ZIDANICAH

Turizem v zidanicah (v nadaljevanju TVZ) predstavlja tri različne možnosti:

1. stare zidanice in hrami (kot kulturna dediščina, namenjena ogledu)

2. vinotoči (kjer se izvaja gostinska ponudba)

3. sobodajalstvo (gre za najem bivalnih prostorov – kot najem apartmaja)

1.  Stare zidanice in hrami 
Teh je po naših vinskih goricah žal vse manj, predstavljajo pa izjemno bogastvo vinogradniške dediščine. Posamezniki 
in ustrezne občinske službe bi morali narediti vse za zaščito takih objektov. Srečnim lastnikom, ki še posedujejo takšne 
objekte, priporočamo, da jih ustrezno obnovijo in zaščitijo. Pri tem se za nasvet in pomoč lahko obrnejo na Zavod za 
varstvo kulturne dediščine v Novem mestu. Priporočamo, da se taki objekti opremijo s čim starejšo vinogradniško opremo 
in orodjem. Tako urejene in opremljene hramčke in zidanice bi lahko povezali v zanimivo zgodbo, ki bi bila primerna za 
turistične skupine in posameznike. V takih objektih bi bila možna tudi postrežba s kozarcem vina in preprostim prigrizkom. 
Seveda mora v tem primeru oseba, ki želi tržiti vino in prigrizek, pridobiti ustrezne certifi kate (kletarski tečaj, certifi kat za 
peko kruha in potic, za predelavo mesa …). 

2. Vinotoči
Vinotoči so namenjeni izvajanju gostinske ponudbe. So zelo zaželeni in nujno potrebni za oživitev t. i. vinskih cest, ki 
so žal velikokrat zarisane samo na papirju, v praksi pa ne delujejo. Vinotoči so zelo dobrodošli tako za vse večje število 
pohodnikov in rekreativcev, ki se sprehajajo po vinskih goricah, kakor tudi za goste zdravilišč in hotelske goste, ki se radi 
sprehodijo ali zapeljejo v vinske gorice, če seveda tu lahko pričakujejo, da bodo tudi ustrezno postreženi. Predlagamo, da 
se na tem področju organizirajo posamezna vinogradniška društva oz. posamezne vinske gorice, tako da vsaj ob koncu 
tedna zagotovijo stalna dežurstva v vsaj nekaj zidanicah. 

3. Zidanice kot objekti za sobodajalstvo
Osnovni namen organiziranja TVZ je sobodajalstvo. To bo prineslo tudi največjo dodano vrednost na neizkoriščen kapital, 
ki nam predstavljajo sicer v veliki večini zgledno urejene in opremljene zidanice. Gre za oddajanje stanovanjskega dela 
zidanic v najem (kot apartma oz. stanovanje). Tovrstna ponudba bo predstavljala slovensko posebnost. Zato bo morala 
izpolnjevati določene minimalne standarde. V ta namen bo moral vsak interesent, ki želi oddajati zidanico v najem, izvesti 
kategorizacijo. Vendar pa so zidanice, ki v osnovi predstavljajo gospodarski objekt, toliko posebne, da bo Konzorcij 
turizma v zidanicah (v nadaljevanju KTVZ) sprejel posebno kategorizacijo. Posebna komisija bo potem na terenu 
preverjala objekte in jih ocenjevala glede na izpolnjevanje pogojev te posebne kategorizacije. 

Podrobne zahteve bo sicer sprejel in potrdil KTVZ, bodo pa seveda zidanice, ki se bodo oddajale v najem, poleg pridobitve 
uporabnega dovoljenja zagotovo morale izpolnjevati naslednje pogoje:

• primeren (varen) dostop do objekta,

• ustrezno parkirišče in obračališče,

• oskrba z vodo (po možnosti vodovod, vodnjak in ustekleničena voda),

• kanalizacija (ali ustrezna greznica),

• klet, kjer se hrani vino,

• vinograd, sadovnjak,

• ustrezna opremljenost bivalnih prostorov.

Ustrezna opremljenost bivalnih prostorov zajema:
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- opremo, ki omogoča gostom, da si sami pripravijo jedi in pijače,

- prostor za dnevno bivanje, spanje, kopalnico in stranišče,

- ustrezno kakovost opreme in pribora,

- informacije v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku,

- garderobno omaro,

- kakovostne vzmetnice,

- ograjo na balkonu,

- informacije o turistično-gostinski in športni ponudbi okolice,

- številko dežurnega telefona …

Posebna komisija bo ob pregledu vsakemu objektu dodelila ustrezno število grozdov. Lastnik zidanice bo potem prejel 
tudi ustrezno tablico, ki jo bo obesil na vidno mesto. Poleg tablice bodo zidanice označene tudi z enotnimi tablami, ki bodo 
oblikovane po sprejetju celostne podobe turizma v zidanicah. 
Poleg te kategorizacije se bo vsak ponudnik moral kategorizirati v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih 
obratov. Več informacij dobite na www.slovenia.info, kjer lahko tudi izpolnite kategorizacijo v elektronski obliki. 
Lastnik zidanice, ki bo nastopil kot sobodajalec, bo lahko gostom zidanico oddajal v najem. Praviloma ne bo mogel 
gostom nuditi hrane, razen če bo za to ustrezno registriran in bo imel tudi ustrezne certifi kate (kletarski tečaj, certifi kat za 
peko kruha, predelavo mesa, mleka …) . 
Brez registracije in certifi katov pa bo lahko goste postregel le z brezplačno dobrodošlico – z vinom iz svoje kleti, s hišnim 
narezkom ipd. 

PRIPRAVA ZIDANIC ZA TRŽENJE

Za uspešno pripravo in trženje TVZ je nujno potrebno povezovanje. Zidanice se bodo kot slovenska posebnost pojavljale 
v vinorodni deželi Posavje. Ker gre za razpršeno ponudbo, je za uspešen nastop na tržišču nujno potrebno povezovanje. 
To se bo uresničevalo preko Konzorcija turizma v zidanicah. Konzorcij sestavljajo vsi ponudniki, ki se želijo ukvarjati z eno 
izmed treh oblik turizma v zidanicah (stari hrami in zidanice, vinotoči, najem zidanic). Konzorcij vodi in koordinira upravni 
odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov članov konzorcija in strokovnjakov iz različnih področij. 

Član KTVZ postanete s podpisom pristopne izjave. 
Naloge KTVZ so predvsem:

- povezovanje ponudnikov,

- skupno oblikovanje ponudbe,

- priprava katalogov, zemljevidov in spletnih strani,

- sodelovanje v skupni promociji,

- različni skupni nastopi (sejmi, delavnice …).

Posebna komisija je obiskala vse člane KTVZ in pridobila podatke o stanju na terenu. Na osnovi teh podatkov bomo v 
nadaljevanju peljali aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja oz. za začetek dejavnosti TVZ. 
Do konca leta načrtujemo na področju celotne Dolenjske, Bele krajine in Posavja zbrati med 20 in 30 ponudniki, ki bodo 
pripravljeni za trženje TVZ. 
Vsakega ponudnika bo obiskala posebna komisija, ki bo izvedla kategorizacijo. Ta je potrebna zaradi zagotavljanja skupnih 
standardov in prepoznavnosti, saj vas bomo na osnovi ocene opremili tudi s posebnimi znaki. Poleg tega bo moral do 
konca leta državno kategorizacijo izvesti tudi vsak posameznik. 
Ponudnike bomo seveda predstavili tudi na več spletnih straneh, med drugim tudi na spletni strani  STO-ja, www.slovenia.
info, kjer bo TVZ našel mesto kot slovenska posebnost. Izdelati nameravamo tudi katalog oz. zemljevid. Že konec januarja 
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2010 bi se radi s prvimi zidanicami predstavili na edinem slovenskem turističnem sejmu TIP 2010.  Pričakujemo, da bomo 
uspeli zbrati med 20 in 30 ponudnikov TVZ in da bomo pripravili odmevno predstavitev. Sledila bo predstavitev tudi na 
nekaterih drugih evropskih sejmih. 
TVZ je prvenstveno namenjen posameznikom, malim skupinam in družinam, ki iščejo mir v zavetju dolenjsko-posavskih 
hribčkov, ki uživajo v lepem razgledu, ki želijo vsaj za nekaj časa ubežati mestnemu ali počitniškemu vrvežu. V naših 
zidanicah jih bomo opremili s prospekti, s katerimi jih bomo seznanili z bogato kulturno in naravno dediščino naše regije. V 
regiji je odlično razvita ponudba aktivnega turizma (www.slovenia-heritage.net), ki je zelo primerna za dopolnitev TVZ. Mir, 
lepi razgledi, intimno vzdušje ob kaminu, petju ptic, čričkov in murnov, možnosti dolgih sprehodov, kolesarjenja, veslanja, 
jahanja, igranje golfa, polet z motornim letalom ali balonom … Vse to so naši aduti, ki jih bo v prihodnje cenilo vse več 
turistov. 
Sčasoma, ko bo na eni vinski gorici deset in več ponudnikov, pa bo zadeva primerna tudi za manjše in večje avtobusne 
skupine. 
Nekatera področja (npr. Ljubljana) so tako organizirana, da agencija poskrbi tudi za sprejem in transfer gostov do objekta 
nastanitve, prijavo in odjavo gostov, turistično takso, pa tudi za posteljnino in brisače. Če bi bilo za tovrstno obliko 
zainteresiranih več lastnikov zidanic, bi se tudi pri nas lahko podobno organizirali.

Matjaž Pavlin, dipl.ekon., Kompas Novo mesto d. o. o. 
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1 Status zidanic
Ker so zidanice v večini primerov zgrajene za lastne potrebe kot počitniške hišice in v nekaj primerih kot gospodarski objekt za hrambo vina, so 
ti objekti v večini primerov bolj ali manj primerni za naslednje dejavnosti:
• oddajanje lastnih nepremičnin v najem, 
• oddajanje sob,
• vinotoč, 
• kombinacije zgoraj naštetega. 

2 Klasifi kacija dejavnosti

Glede na navedeno pridejo v poštev dejavnosti po Standardni klasifi kaciji dejavnosti (SKD), kot so:
• 56.300     strežba pijač
• 55.203     oddajanje zasebnih sob gostom
• 55.209     druge nastanitve za krajši čas
• 56.210     priložnostna priprava jedi in dostava 
• 56.290     druga oskrba z jedmi
• 68.200     oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
• 47.250     trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačo
• 46.170     posredništvo pri prodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov
• 01.210     vinogradništvo
• 11.020     proizvodnja vina iz grozdja

3 Registracija dejavnosti
3.1 Samostojni podjetnik – s. p.
Samostojni podjetnik je fi zična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost (trajno, samostojno in s 
pridobitnim namenom).
Samostojni podjetnik se registrira z vpisom v Poslovni register (AJPES) – vpis dejavnosti podjetja na podlagi SKD( standardne klasifi kacije 
dejavnosti). Ustanovitveni kapital ni potreben, pri obliki s. p. podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem in prosto razpolaga s prisluženim 
denarjem. Dobiček s. p. je hkrati tudi njegova plača. Podjetnik je v svojem s. p. samozaposlen in plačuje prispevke za socialno varnost v mini-
malni višini 225 EUR na mesec.

3.2 Samostojni podjetnik s.p. kot dopolnilna dejavnost
Pogoj za registracijo je druga zaposlitev, to pomeni, da je s. p. pokojninsko in invalidsko zavarovan iz drugih naslovov (redna zaposlitev, 
začasna zaposlitev, lahko tudi status dijaka ali študenta). V tem primeru plačuje le pavšalne prispevke za SPIZ ter za zdravstveno zavarovanje, 
kar trenutno znaša 33,60 EUR mesečne obveznosti (29,33 € in 4,27 €). 

Na kmetijah je mogoča kombinacija popoldanskega s. p. in kmečkega zavarovanca tudi v primeru dejavnosti, ki se navezujejo na dejavnost 
kmetije (dopolnilna dejavnost).

Več o registraciji  s. p. dobite na vstopnih točkah VEM: http:// evem.gov.si/sp/.

3.3 Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o.
Postopek registracije je vezan na osnovni kapital v višini najmanj 7.500 EUR (denarni ali stvarni vložek). Družbenik odgovarja le z vloženim 
kapitalom podjetja. Prislužen denar je denar podjetja. Potrebno je dokazovati dvige za stroške, ki so davčno priznani. Dvig denarja za lastne 
potrebe – izplačilo družbeniku v žep – je obdavčen. Plača pri tovrstni registraciji predstavlja strošek družbe. Ustanovitelj ali direktor družbe ni 
nujno zaposlen v d. o. o.

3.4 Registracija fi zične osebe-sobodajalca
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kakor pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 
15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije. 

Iz navedenega izhaja, da se mora fi zična oseba, ki je sobodajalec, vpisati v Poslovni register Slovenije. Po določbi prvega odstavka 44. člena 
Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07) davčni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz Poslovnega registra vpiše 
sobodajalce v davčni register kot fi zične osebe, ki opravljajo dejavnost. 
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3.5 Registracija sobodajalca – s. p., društvo ali pravna oseba
14. členu Zgos (Uradni list RS, št. 4/06 – UPB1, 60/07) določa, da je sobodajalec fi zična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali 
pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa 
samoupravne lokalne skupnosti pa lahko, ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih prostorih. 

Zakon o gostinstvu – Zgos v 1. členu določa, da gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. Glede na to 
določbo se nastanitev gostov, ki jo fi zične osebe opravljajo kot sobodajalci, šteje za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je obdavčena z dohod-
kom iz dejavnosti. 

Glede na navedeno je registracija enaka kot za samostojnega podjetnika, društvo ali pravno osebo.

3.6 Registracija društva
Po Zakonu o društvih − ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/2006) je za registracijo društev in podružnic, pisarn ali drugih teritorialnih enot (v nadaljn-
jem besedilu: podružnica) pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva oziroma sedež podružnice tujega društva v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: pristojni organ).

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fi zične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na povedano gospodarske družbe ne 
morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. 
Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

3.7 Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih 
zmogljivosti, delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji.

Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila. Pogoj za registracijo dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji je aktivno izvajanje kmetijske oz. gozdarske dejavnosti. Kmetija, na kateri se izvaja dopolnilna dejavnost, mora imeti v lasti  
najmanj 1 ha ali v najemu najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Dopolnilna dejavnost se lahko izvaja na sedežu kmetije oz. na zemljiščih 
in v poslopjih, ki pripadajo kmetiji.

Obseg dopolnilne dejavnosti na kmetiji je omejen z letnim dohodkom iz dopolnilnih dejavnosti na člana kmetije (vpisani člani kmetije nad 15. 
letom starosti v register kmetijskega gospodarstva) ne sme presegati 1,5 povprečne letne plače na zaposleno ali zaposlenega (v nadaljnjem 
besedilu: zaposlen) v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati tri 
povprečne letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. (povprečna plača na zaposlenega v letu 2008 je znašala 16.697 
EUR bruto).

Registracija : pristojni organ za izdajo dovoljenja je Upravna enota.

4 Davčni vidik
Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne sa-
mostojne dejavnosti. Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, sta, da se dejavnost opravlja trajno (o opravljanju 
dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkraten ali občasen posel) in neodvisno oziroma samostojno (zavezanec opravlja dejavnost na svoj 
račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter za opravljanje dejavnosti jamči z vsem svojim premoženjem).

Zavezanci za dohodek iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo poleg samostojnih podjetnikov posameznikov tudi druge fi zične osebe, ki 
priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na enega izmed naslednjih načinov:
• z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali
• z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

4.1 Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov
Pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi tako, 
da se od prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporablja poleg ZDoh-2 tudi 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Po določilih tega zakona se pri ugotavljanju dobička priznavajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v 
izkazu poslovnega izida v skladu s predpisi oziroma računovodskimi standardi.
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4.1.1 Predložitev davčnega obračuna 

Zavezanci morajo davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti obrazec davčnega obračuna akontacije dohodnine od do-
hodka iz dejavnosti, v katerega vpišejo prihodke in odhodke, ki so jih dosegli v preteklem letu. V davčnem obračunu lahko zavezanci uveljavljajo 
tudi davčne olajšave, ki jih določa zakon o dohodnini, in sicer:
• olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, 
• olajšavo za investiranje, 
• olajšavo za zaposlovanje invalidov, 
• olajšavo za zavezanca invalida, 
• olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, 
• olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
• olajšavo za donacije.
Od ugotovljene davčne osnove, tj. dobička, morajo zavezanci plačati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izračunu akontacije 
dohodnine se upoštevajo stopnje dohodnine iz davčne lestvice (od 16 do 41 odstotkov), zavezanci pa lahko upoštevajo tudi splošno olajšavo, 
dodatno splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Olajšavi lahko upoštevajo pod pogojem, da jim za posamezno 
davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali je 
bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav.

Na podlagi davčnega obračuna se določi tudi predhodna akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje: 
• v mesečnih obrokih (če znesek predhodne akontacije presega 400 EUR) ali 
• v trimesečnih obrokih (če znesek predhodne akontacije ne presega 400 EUR).
Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospel-
osti.

4.1.2 Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Za dohodek iz dejavnosti velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja 
dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne 
dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

4.1.3 KDO vloži obračun

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih pri-
hodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu. V primerih, določenih z zakonom, ki 
ureja dohodnino, v katerih plačuje davčni zavezanec od dohodkov iz dejavnosti, tudi davčni odtegljaj, izračuna davčni odtegljaj plačnik davka v 
obračunu davčnih odtegljajev.

4.1.4 KDAJ mora zavezanec vložiti obračun 

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu najpozneje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto.

4.1.5 VLOGA − obrazec in navodilo  na spletni strani http://www.durs.gov.si.

4.1.6 KJE IN KAKO vložiti obračun 

Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zave-
zanci ga lahko prevzamejo s spletnih strani Davčne uprave RS: http://www.durs.gov.si.

Zavezanci lahko predložijo dokument v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni strani: http://edavki.durs.si. 

4.1.7 SANKCIJE 

Z globo od 1.600 do 25.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisani način oziroma v predpisanih rokih.

4.1.8 TAKSA

Takse ni.
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4.1.9 PRAVNE PODLAGE 
• Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08, 16/09)
• Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)
• Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)
• Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)
• Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08)

4.2 Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
To pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, pri čemer izhajamo iz dejanskih prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in 
znašajo 25 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Izjema so zavezanci, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji, de-
javnost domače in umetnostne obrti; ti lahko pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo normirane odhodke v višini 70 odstotkov ustvarjenih 
prihodkov. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je namenjeno predvsem zavezancem, ki šele začenjajo z 
opravljanjem dejavnosti, in zavezancem z manjšim obsegom poslovanja. Za navedeni način ugotavljanja davčne osnove se lahko odloči le tisti 
zavezanec, ki izpolnjuje določene pogoje, in sicer: 
• zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (obveznost vodenja poslovnih knjig ne obstaja 
takrat, kadar noben nedavčni zakon ne določa, da bi moral zavezanec voditi poslovne knjige in evidence), 
• njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 42.000 EUR (višina prihodkov se ugotavlja za obdobje zadnjih dvanajst mesecev, in sicer 
za obdobje od novembra prejšnjega leta do vključno oktobra tekočega leta), 
• ne zaposluje delavcev, torej delo in vse poslovne funkcije opravlja sam,
• samostojni podjetniki, ki začnejo z opravljanjem dejavnosti, lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če 
ne zaposlujejo delavcev. 

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine izračunajo tako, da davčno osnovo, ki 
jo ugotovijo kot razliko med prihodki in normiranimi odhodki v višini 25 odstotkov (oziroma 70 odstotkov) ugotovljenih prihodkov, pomnožijo z 
davčno stopnjo v višini 25 odstotkov. Zavezanci se lahko odločijo tudi za znižano davčno stopnjo, ki pa ne sme biti nižja od 10 odstotkov, če 
plačujejo obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja dejavnosti in če ocenijo, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na 
pričakovano dohodnino na letni ravni. Zavezanci pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ne smejo uveljavljati olajšav, ki jih 
sicer lahko uveljavljajo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (tj. olajšave za vlaganje v raziskave 
in razvoj, za zaposlovanje, za zavezanca invalida). 

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni 
treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco 
osnovnih sredstev. Vodenje evidenc je preprosto, zato jih zavezanci lahko vodijo sami. Poenostavljeni način ugotavljanja davčne osnove zave-
zancem pri vodenju poslovnih knjig omogoča prihranek denarja in časa.

4.2.1 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov)

 Za dohodek iz dejavnosti velja dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravl-
janja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske in z njima povezane dejavnosti, poklicne 
dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

4.2.2 KDO vloži napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) vložijo 
samo davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
kadar ga izplača oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji.

Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) pravna oseba oziroma združenje 
oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samos-
tojno opravlja dejavnost in ki izplača dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje 
davčni odtegljaj.

4.2.3 KDAJ mora zavezanec vložiti napoved 

Napoved je treba vložiti pri davčnem organu do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju. Prvo trimesečje je obdobje januar–
marec, drugo trimesečje april–junij, tretje trimesečje julij–september in četrto trimesečje oktober–december.
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 4.2.4  VLOGA - obrazec in navodilo na spletni strani http://www.durs.gov.si.

4.2.5 KJE IN KAKO vložiti napoved 

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) vloži 
davčni zavezanec na obrazcu pri davčnem organu.
  
4.2.6 SANKCIJE

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi. 

Z globo od 400 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne 
podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. 

4.2.7 ODMERA DAVKA (ODLOČBA) 

Na podlagi napovedi izda davčni organ v 15 dneh od dneva vložitve napovedi odločbo o višini akontacije dohodnine.

4.2.8 TAKSA

Takse ni. 

4.2.9 PRAVNE PODLAGE 
• Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz 
kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)
• Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08)
• Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

4.3 4.3 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Ta dohodek dosega fi zična oseba, ki je 30. junija posameznega leta lastnik, zakupnik ali uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi 
drugega pravnega naslova ali uporabnik čebeljih panjev.

4.3.1 Davčna osnova

Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotov-
ljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, ter pavšalna ocena dohodka za panje. Tako ugotovljena davčna osnova se v primeru, če 
je zavezanec ali član zavezančevega gospodinjstva v letu, za katerega se ugotavlja davčna osnova, prejemnik obdavčljivih subvencij, poveča za 
povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč ter povprečni znesek subvencij na panj. 

Podatek o katastrskem dohodku davčna uprava pridobi od Geodetske uprave RS, podatek o številu čebeljih panjev v uporabi posameznega 
zavezanca pa iz registra čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Podatek o prejemnikih obdavčljivih subvencij davčna uprava 
pridobi od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter od Zavoda za gozdove Slovenije. Povprečni znesek subvencij na hektar kmeti-
jskih in gozdnih zemljišč ter na panj predpiše minister, pristojen za fi nance. 

Davčna osnova za proizvodnjo vina iz lastnega pridelka grozdja je dvakratnik katastrskega dohodka vinograda, katerega pridelek se porabi za 
pridelavo vina, za pridelavo oljk pa dvoinpolkratnik katastrskega dohodka plantažnega sadovnjaka na katerem je nasad oljk. Zato mora zave-
zanec, ki prideluje vino ali oljke, najpozneje do konca junija davčnemu organu prijaviti podatke o zemljiščih, katerih pridelek se predela v vino in 
zemljiščih pod oljčnikom. V naslednjih letih je potrebno priglasiti le morebitne spremembe teh površin. 

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo dohodki v zvezi s to dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu. 
Zavezanci tvorijo kmečko gospodinjstvo, če so na dan 30. 6. prijavljeni kot skupno gospodinjstvo, ki se mu na ta dan določi skupni dohodek iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kot: 
1. dohodek od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč kadar imajo člani gospodinjstva skupaj v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, da skupni katastrski dohodek članov gospodinjstva presega 200 EUR,
2. dohodek od uporabe čebeljih panjev, kadar imajo člani gospodinjstva skupaj v uporabi več kot 40 čebeljih panjev.
Če navedeni pogoji niso izpolnjeni, je dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, oproščen plačila dohodnine (izvzet iz 
obdavčitve). 
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4.4 Dohodek iz dejavnosti sobodajalcev
Dejavnost nastanitve gostov, ki jo fi zične osebe opravljajo kot sobodajalci, je po Zakonu o gostinstvu opredeljena kot gostinska dejavnost, zato 
se dohodek sobodajalcev obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem. 

Zakon o gostinstvu – Zgos (Uradni list RS, št. 4/06 – UPB1, 60/07) v 1. členu določa, da gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in 
pijač ter nastanitev gostov. Glede na to določbo se nastanitev gostov, ki jo fi zične osebe opravljajo kot sobodajalci, šteje za opravljanje gostin-
ske dejavnosti, ki je obdavčena z dohodkom iz dejavnosti. 

V 14. členu Zgos določa, da je sobodajalec fi zična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev 
z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko, 
ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih prostorih. Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost 
le občasno (skupno ne več kakor pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije. 

Iz navedenega izhaja, da se mora fi zična oseba, ki je sobodajalec, vpisati v Poslovni register Slovenije. Po določbi prvega odstavka 44. člena 
Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07) davčni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz Poslovnega registra vpiše 
sobodajalce v davčni register kot fi zične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

Na koncu dodajmo še, da zavezanci, ki dosegajo dohodke iz dejavnosti in so od davčnega organa prejeli potrdilo o ugotavljanju davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2007, med davčnim letom ne morejo zahtevati spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za 
akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti (tretji odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)). 
Zavezanci, ki menijo, da bodo imeli odhodke, dosežene z opravljanjem dejavnosti, višje od 25 odstotkov ustvarjenih prihodkov, lahko v nasled-
njem davčnem letu preidejo na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Tak način ugotavljanja davčne osnove 
jim omogoča, da odhodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti uveljavljajo v dejanskem znesku.
Registracija  s. p.: vstopne točke VEM (http://evem.gov.si/sp/)  za enostavne primere in notarji v vseh drugih primerih (plačilo v skladu z notarsko 
tarifo).

4.5 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem ( najbolj enostavna oblika za posameznika, ki še 
nima registrirane dejavnosti in želi zidanico ponuditi turistični agenciji, da le ta vse potrebne aktivnosti 
opravi v imenu in za ime lastnika )

To je dohodek, ki se dosega z oddajanjem v najem: 
• nepremičnega premoženja, npr. stanovanj, hiš, poslovnih prostorov, kmetijskih in gozdnih zemljišč, stavbnih zemljišč, 
• premičnega premoženja, npr. opreme, bivalnikov in prevoznih sredstev.

4.5.1 Kaj se šteje za oddajanje premoženja v najem

Za oddajanje premoženja v najem se šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodaja-
lec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati 
najemnino ali drugo nadomestilo, kot tudi drugi primeri uporabe premoženja. 

4.5.2 Kaj se obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje najemnina, dosežena v denarju, in druga nadomestila, kot npr. obveznosti in sto-
ritve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, premije, nadomestila, odškodnine, nadomestila oz. odmere za uporabo nepremičnin od 
dneva uveljavitve zakona o denacionalizaciji do dneva vrnitve nepremičnin upravičencem po zakonu o denacionalizaciji. 

4.5.3 Kaj se ne šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Sem ne prištevamo obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik.

4.5.4 Davčna osnova in stopnja akontacije dohodnine

Davčna osnova je doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšana za 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške 
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec sam. 
Kot dejanske stroške se lahko uveljavlja tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje večstanovanjske stavbe, ki se 
prizna v višini najemodajalcu etažnemu lastniku pripisani delež na podlagi obvestila upravnika. Pri oddajanju v podnajem je davčna osnova 
dohodek, dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino, plačano lastniku premoženja. Pri vzajemnem oddajanju se davčna osnova 
določi za vsako stran posebej glede na primerljivo tržno ceno najemnine premoženja, kjer se lahko upoštevajo normirani ali dejanski stroški. 

Normirani stroški se priznajo vsem najemodajalcem (razen pri oddajanju kmetijskega in gozdnega zemljišča in pri podnajemu) in jih upošteva 
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plačnik davka že pri izračunu in plačilu davčnega odtegljaja (akontacije dohodnine), kar je dolžan opraviti ob izplačilu najemnine. Za upoštevanje 
normiranih stroškov najemodajalcu ni treba plačniku davka izplačevalcu dostavljati nikakršnih potrdil. 

Akontacija dohodnine od najemnin se izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove. 

Če najemnino izplača plačnik davka, je dolžan izračunati, odtegniti in plačati akontacijo dohodnine v breme dohodka najemodajalca, in sicer: 
• za stanovanje, poslovne prostore, opremo itd. se akontacija dohodnine izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 odstotkov od 60 
odstotkov najemnine, 
• za kmetijska in gozdna zemljišča se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov od celotnega dohodka.

Če ni plačnika davka, npr. v primeru, da fi zična oseba izplačuje najemnino fi zični osebi, mora te dohodke napovedati najemodajalec sam na-
jpozneje do 15. januarja za preteklo leto. 

4.5.5 Oproščeni plačila dohodnine

Plačila dohodnine so oproščeni dohodki iz oddajanja premičnin v najem (razen opreme, bivalnikov, prevoznih sredstev), materialnih vlaganj 
najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča, dohodki preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, 
najemnine do 42 evrov za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma. 

4.5.6 Povprečenje dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Povprečijo se lahko le nadomestila za služnost ali nadomestila zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki so bila izplačana za več let in šele pri 
letni odmeri dohodnine. Na ta način bodo dohodki, ki se nanašajo na več let, obdavčeni po povprečni stopnji. Za izračun povprečne stopnje se 
upošteva 20 odstotkov dohodka iz preteklih let, po tako izračunani povprečni stopnji pa se na letni ravni dohodnina odmeri od celotne neto letne 
davčne osnove zavezanca.

5 Povzetek
• Kdor ima redno zaposlitev, odpre s. p. kot dopolnilno dejavnost, pri čemer mesečno plačuje dva pavšalna zneska, in sicer 29,33 EUR 
in 4,27 EUR, skupaj torej 33,60 EUR.
• Pri s. p. kot dopolnilni dejavnosti se lahko vodi poslovne knjige ali pa je obdavčen po normiranih odhodkih (25 % priznanih stroškov, 
od razlike obdavčitev po 25 % - 59. člen ZDoh, Zakon o dohodnini).
• Kdor vodi knjige, odda obračun do 31. 3. naslednjega leta.
• Kdor je normiranec, oddaja trimesečne obračune do 15. dne v mesecu po preteku trimesečja (306. člen ZDavP-2 , Zakon o davčnem 
postopku).
• Zahtevo za normiranca je potrebno predložiti v mesecu novembru za naslednje leto (308. člen ZDavP).
• Če posluje s s. p. ali s podjetji, le-ti odtegnejo davek, pri čemer mora predložiti potrdilo; če pa posluje s fi zično osebo ali s tujim pod-
jetjem, mora vpisati v trimesečno napoved, da pristojen davčni organ odmeri davek na podlagi izdane odločbe.

Odločitev glede vrste registracije je vezana na razpoložljivost kapitala za ustanovitev, stopnje tveganja in predvidene višine dobička, posledično 
pa tudi od obdavčitve dobička.
Pri registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obseg le-te določa, kdaj bo dejavnost prerasla v s. p., d. o. o. ali drugo pravno obliko.

Mag. Damjana Petavar Dobovšek
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MENEDŽMENT KAKOVOSTI STORITEV ZA PONUDNIKE TURIZMA V ZIDANICAH
1 TEHNIČNA KAKOVOST STORITEV OZ. MOŽNOSTI KATEGORIZACIJE ZIDANIC

1.1 TEHNIČNI POGOJI ZA UREDITEV TURISTIČNIH NASTANITEV (APARTMAJEV) V ZIDANICAH
Zahteve glede prostorov, opremljenosti, zunanjih površin in storitev, povezanih s ponudbo turističnih nastanitev (apartmajev) 
v zidanicah, se urejajo v skladu s spodaj naštetimi zahtevami.
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti − 

V okviru teh ureditev se opravijo potrebna vzdrževalna dela, nakup in razporeditev opreme, izdelava cenika, splošnih 
pogojev, knjige za goste, navodil v primeru požara. Priporočljivo je, da minimalne tehnične pogoje za opravljanje 
nastanitvene dejavnosti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti pregleda Zavod za varstvo pri delu ali druga ustrezna institucija.  

- Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov − V primeru kategorije 4 zvezdic ali jabolk je obvezen pregled 
pooblaščenega ocenjevalca kategorije NO. Tudi za nižje kategorije je priporočljivo, da ocenjevalec sodeluje pri urejanju 
nastanitve za sprejemanje gostov na prenočevanje. Interna pravila Konzorcija turizma v zidanicah in celostna grafi čna 
podoba novega turističnega produkta turizma v zidanicah pa bodo predpisovala sistem kategorizacije z grozdi. 

- Konzorcij turizma v zidanicah (klet, kjer se hrani vino, vinograd, sadovnjak, paket za dobrodošlico).

Minimalni tehnični pogoji za opravljanje nastanitvene dejavnosti v zidanicah zajemajo prostore, opremo in naprave v 
zidanicah, zunanje površine, ki so namenjene gostom, in označevanje zidanic. 
Minimalni pogoji glede minimalnega obsega storitev za opravljanje nastanitvenih dejavnosti v zidanicah se nanašajo 
na količino, obseg in kakovost nudenih storitev.
Kategorizacija nadgradi minimalne tehnične pogoje in minimalne pogoje glede obsega storitev ter določa zahtevane 
elemente opreme, lastnosti prostorov in nivoja storitev za posamezno kategorijo in vrsto nastanitve.

Pred začetkom urejanja nastanitev v zidanici morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- nosilec dejavnosti mora razpolagati z dokazilom o lastninski ali razpolagalni pravici (izpisek iz zemljiške knjige, 

kupoprodajna pogodba, najemna pogodba ipd.),
- nosilec dejavnosti mora razpolagati z uporabnim dovoljenjem ali listino, ki nadomesti uporabno dovoljenje (za objekte, 

ki so bili zgrajeni pred 31. 12. 1967).

Nosilec dejavnosti mora izpolnjevati pogoje za opravljanje nastanitvene dejavnosti kot:
- fi zična oseba vpisana v Poslovni register Slovenije (do 5 mesecev) ali
- fi zična oseba – samostojni podjetnik (glavna ali »dopolnilna« dejavnost 12 mesecev) ali
- gospodarska družba ali
- kmet ali
- društvo.

1.2 ZAHTEVE GLEDE PROSTOROV, NJIHOVE OPREMLJENOSTI, ZUNANJIH POVRŠIN IN STORITEV POVEZANIH 
S PONUDBO NASTANITEV V ZIDANICAH

Označevanje zidanic
Zidanica, ki nudi nastanitve, mora imeti vidno označeno vrsto nastanitve (turistična soba, apartma idr.), ime in kategorijo. 
Napisi morajo biti vsaj v slovenskem jeziku. 

Zunanje površine zidanic

To so tisti del funkcionalnega zemljišča zidanice, ki je namenjen gostom oziroma ga bodo gosti uporabili pri koriščenju 
nastanitve v zidanici: 
- dostop do vhoda za goste, ki je primerno urejen, utrjen in osvetljen,
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- zunanja oprema za sprostitev (mize, sedežne klopi, koši za smet, senčnice ipd.), ki ni vedno zahtevana, mora biti 
vzdrževana, varna in urejena,

- parkirišče, in sicer vsaj eno parkirno mesto na zidanico oziroma prvo nastanitveno enoto (sobo, apartma).

Infrastruktura zidanic

Infrastruktura zidanic obsega:
- urejeno oskrbo s pitno vodo (po možnosti vodovod ali vodnjak in ustekleničena voda) ter urejeno odvajanje odplak 

(kanalizacija ali greznica),
- priključitev na električno omrežje ali drug način oskrbe z električno energijo,
- zagotovljeno telefonska povezava, lahko mobilno omrežje,
- ogrevanje vseh prostorov nastanitve, ki  poslujejo v  kurilni sezoni.
Infrastruktura mora izpolnjevati zahteve varstva pred požarom in zakona o graditvi objektov glede varnosti oseb pri 
koriščenju nastanitve v zidanici (pravilna vgradnja inštalacij, višina ograj, gasilni aparat ipd.).

Storitve za vse vrste nastanitev v zidanicah (količina, obseg in kakovost nudenih storitev):

- sprejem gostov najmanj 12 ur, dosegljivost 24 ur na dan,
- posredovanje sporočil za goste,
- čiščenje in ureditev prostorov opravljeno pred prihodom gostov, čisto posteljno perilo,
- menjava posteljnega perila po vsaki menjavi gostov oziroma najmanj 1-krat tedensko,
- zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na gorivo ali plin,
- možnost telefonske zveze (telefonski aparat) ali izposoja mobilnega telefona, navodila za uporabo telefona v slovenskem 

in najmanj enem tujem jeziku,
- menjava brisač vsak drugi dan oziroma na željo gosta.

3.3 ZAHTEVE, POVEZANE Z NASTANITVIJO V APARTMAJIH V ZIDANICAH

- Apartma v zidanici je enovita nastanitvena enota, ki omogoča gostom, da si sami pripravijo jedi in pijače v za 
to urejenih in opremljenih prostorih.

- Apartma ima skupni vhod, prostore za dnevno bivanje, spanje, kopalnico in stranišče, pripravo jedi in pijač, 
hrambo živil in čistilnih pripomočkov.

- Enosobni apartma (studio) ima spalni prostor urejen v dnevnem bivalnem prostoru. Opremljen mora biti z 
raztegljivim kavč ležiščem ali s posteljami, ki se lahko čez dan zaprejo v omaro oziroma uredijo za sedenje.

- Minimalno površino za enosobni apartma (studio) je 26 m2, z eno spalnico je 38 m2, z dvema spalnicama je 
50 m2, s tremi spalnicami je 62 m2 in za vsako dodatno ležišče v spalnem prostoru 4 m2.

- Oprema apartmaja je enotnega zgleda, ustreza namenu bivanja in izraža za zidanice značilni bivalni značaj 
ter je količinsko prilagojeni številu oseb, ki bivajo v nastanitveni enoti.

Minimalna oprema kopalnice v apartmaju v zidanici

Minimalna oprema kopalnice v apartmaju v zidanici obsega:
- toplo in hladno tekoča voda,
- kopalno kad ali prho z zaveso,
- umivalnik, 
- polico za toaletni pribor,
- ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
- splošno razsvetljavo, ki se prižge ob vhodu v kopalnico,
- stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru),
- obešalnik za brisače,
- 2 brisači na osebo (ročno in srednjo),
- naravno ali umetno prezračevanje,



28

- kozarec na osebo,
- 1 milo na osebo ali tekoče milo,
- pralno preprogo (brisačo) pri kadi ali prhi,
- 2 zavitka toaletnega papirja,
- zaprto posodo za odpadke s plastično vrečko za odpadke,
- obešalno kljuko,
- pribor za čiščenje stranišča.

Minimalna oprema za apartma v zidanicah

Minimalna oprema za apartma v zidanicah obsega na nastanitveno enoto:
- cenik storitev,
- turistične in druge informacije, telefonsko številka lastnika oziroma pooblaščenega vzdrževalca, prve pomoči, 

dežurnega zdravnika,
- knjigo pritožb in pohval, 
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti in požaru,
- posodo za odpadke, 
- omelo, metla, smetišnica, vedro.

Spalnica je zvočno izolirana in oddeljena od ostalih prostorov (razen v primeru studia) ter mora imeti:
- okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine,
- možnost zatemnitve sobe,
- splošno razsvetljavo,
- posteljo v velikosti enojnega ležišča 90x190, v dvoposteljni sobi velikost dvojnega ležišča 180x190 ali 

enojnega ležišča 160x190, dvojno ležišče mora biti dostopno z obeh strani,
- omarico ali polico pri ležišču ter svetilko,
- garderobno omaro za perilo in obleke z obešalniki (lahko je tudi v drugem prostoru), 
- pred vsakim ležiščem položen predposteljnik, če tla niso obložena s tekstilno oblogo,
- posteljnino in posteljno perilo, za vsako posteljo 2 odeji ali prešita odejo, vzglavno blazino, 3 prevleke za 

prešito odejo ali 3 navadne rjuhe, 3 prevleke za vzglavno blazino, 3 jogi rjuhe.

Kopalnica je oddeljena od ostalih prostorov in dostopna iz spalnega oziroma bivalnega prostora. Kopalnica v apartmaju 
ima enako opremo kot kopalnica v sobi.

Dnevni bivalni prostor je oddeljen od ostalih prostorov in mora biti ustrezno opremljen v skladu s številom oseb, ki bivajo 
v nastanitveni enoti, in ima:

- okno z naravno svetlobo v velikosti najmanj 1/10 sobne površine,
- stole in sedeže oziroma sedežno garnituro za toliko oseb, kot je oseb v apartmaju (ni nujno, da so oblazinjeni) 

in drugo potrebno funkcionalno opremo (omaro, mizico ipd.),
- splošno razsvetljavo in dodatno svetilko pri sedežni garnituri,
- obešalno kljuko za obleke/posteljo,
- koš za odpadke,
- največ 2 ležišči,
- prostor za pripravo jedi (kuhinjska niša, če ni urejena kuhinja),
- večnamensko mizo (če ni oddeljen jedilni prostor).

Prostor za pripravo jedi je urejen v oddeljenem prostoru (kuhinja) ali v delu dnevne sobe (kuhinjska niša) in ima:
- štedilnik z najmanj 2 kuhalnima ploščama (plinsko ali električno),
- tekočo pitno hladno in toplo vodo ter pomivalno korito z odcejalnikom ter odtokom za odpadno vodo,
- hladilnik in omaro za shranjevanje jedi in inventarja,
- delovni pult s košaro ali predalom s pregradami za jedilni pribor in kuhinjsko orodje,



29

- opremo in pribor za pripravo jedi (cedilnik za čaj, posoda za kuhanje kave, lonci s pokrovom (velik, srednji, 
mali z ročko), ponev za cvrtje s pokrovko, cedilo za zelenjavo (testenine), garnitura nožev, kladivo za meso, 
strgalo, deska za rezanje, nož za lupljenje zelenjave (lupilec krompirja), odpirač pločevink, metlica za stepanje 
ali električni oz. palični mešalnik, 2 žlici za mešanje oziroma strežbo jedi (kovinska ali plastična), strežne 
vilice, lopatica, vrč za vodo, skleda za mešanje, steklena skleda zajemalke,  ščetko ali gobico za pomivanje 
posode, krpo za brisanje posode),

- omaro za hrambo čistil in čistilnega pribora,
- koš za odpadke.

Jedilni prostor je oddeljen prostor (jedilnica) ali del dnevnega bivalnega prostora (jedilni kot) in ima:
− najmanj 1 stol/osebo z ali brez naslona,
− mizo ali jedilni pult z namizno opremo,
− jedilni pribor, porcelan in stekleno posodo; vsaj žlice, vilice, nož, krožnika, skodelica za juho ali kompot, skodelice s 

podstavkom,  kozarec na eno osebo,
− skodelico za sladkor, odpiralec steklenic, košarico za kruh.

Posebna zahteva vezana na opravljanje dejavnosti sobodajalca
− Če sobodajalec nudi gostom nastanitev z zajtrkom, mora imeti urejen prostor za pripravo in strežbo zajtrka, če se 

ne streže v sobo.

Posebne zahteve vezane na opravljanje dopolnilne nastanitvene dejavnosti na kmetiji
- Kmetija nudi:

- nastanitev z zajtrkom,
- celodnevno oskrbo na osnovi polenziona ali polnega penziona z najmanj 3 regionalnimi jedmi,
- oskrbo z lastnimi pridelki (pri nastanitvi v apartmaju ali kampu).

- Kmetija z nastanitvami ima poleg sob (lahko tudi skupna ležišča) ali apartmajev vsaj še kuhinjo za pripravo jedi, urejeno 
v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o 
pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, prostor za 
strežbo jedi in pijač (kmečko izbo), stranišče za goste. Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali kampu, 
kjer si gosti sami kuhajo, kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom ni obvezen.

- Razporeditev objektov ter arhitektura hiše in gospodarskih poslopij (krajevna tipika, naklon strehe, kritina, velikost oken, 
polkna, uporaba naravnih materialov) mora biti vsaj zadovoljiva.

- Kmetija nudi gostom lastne pridelke oziroma hrano in pijačo iz lastne predelave in zagotavlja 30 % vrednosti lastne 
surovine, 40 % vrednosti dokupa z drugih kmetij, 30 % vrednosti dokupa v trgovini.

- V prostoru, v katerem se gostom strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

2 FUNKCIONALNA KAKOVOST OZ. KAKO GOSTOLJUBNO IZVAJATI STORITVE V ZIDANICAH

Funkcionalno kakovost je mogoče uporabiti za ustvarjanje konkurenčne prednosti, če se osredotočimo na bolj osebne 
vidike storitev (zaposleni). Nanaša se na proces izvrševanja storitve. Izkušnja pri prihodu v nastanitveni del je primer 
funkcionalne kakovosti. Če funkcionalna kakovost ne zadovoljuje, ne bo niti najmodernejše ali najbolj avtentično opremljena 
soba pomagala, da gost pozabi začetno nezadovoljstvo. Poudariti je potrebno, da dejavnik diferenciacije ni tehnična, 
temveč funkcionalna kakovost. Ni najpomembnejše, kaj gostu ponudimo, temveč kako. Prav tako ne smemo pozabiti, da v 
večini primerov porabnik pričakuje od ponudnika le najboljšo možno storitev. Napake in pomote niso zaželene. Zagotavlja 
se skozi različne sisteme kakovosti oziroma s tem, da se oblikuje standarde storitev (po dimenzijah kakovosti) in se v 
skladu z željami gostov usposablja za standardizirano izvajanje storitev, skladno s standardi. Izvajanje storitev je potrebno 
stalno evalvirati. 

Za oblikovanje standardov funkcionalne kakovosti si lahko pomagamo z dimenzijami kakovosti storitev. To so skupine 
elementov, skozi katere porabnik ocenjuje/meri kakovost storitve:
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1. urejenost zidanice, njene okolice in urejenost osebja, ki je v stiku z gostom (fi zični dokaz storitve, fi zična 
predstavitev),

2. zanesljivost pri izvajanju storitev – storitev je izvedena vedno enako dobro (doslednost izvršitve in zanesljivost 
le-te),

3. odzivnost oz. hitrost odziva na zahteve in želje gosta (voljnost in pripravljenost osebja, da izvede storitev, hitrost 
storitve),

4. strokovnost izvajalcev storitev (obsega veščine in znanja, ki so potrebna za izvajanje storitve),
5. ustrežljivost izvajalcev storitev (uglajenost, spoštovanje, uvidevnost in prijaznost osebja),
6. verodostojnost ponudbe v zidanici (verodostojnost ponudbe – individualne značilnosti storitev in osebje),
7. varno okolje za gosta v zidanici in njeni okolici (fi zična in fi nančna varnost ter zaupanje),
8. dostopnost izvajalcev storitev in storitev v zidanicah (obsega pristop, zmožnost in način kontaktiranja),
9. komuniciranje izvajalcev storitev z gosti (obveščanje porabnika v jeziku, ki ga le-ta lahko razume, kar pomeni 

prisluhniti porabniku, včasih tudi prilagajanje svojega izražanja porabniku),
10. razumevanje, kaj gost želi, ko pride na počitnice v zidanico (dodatni napor osebja/podjetja, da razume potrebe 

porabnika).

Da bi bila ponudba storitev v zidanicah kakovostna, bodo morali posamezni ponudniki upoštevati dimenzije kakovosti in 
jih prilagoditi svojemu področju. Kakovostne storitve v zidanicah oblikujejo vsi elementi ponudbe v tovrstnih destinacijah, 
same storitve in izvršitve le-teh. Najbolj pomemben element zagotovitve kakovosti storitev je odnos gostiteljev do gostov, 
sledi atmosfera in sam videz okolja ter zidanice. Ponudniki storitev se morajo zavedati, da ljudje vedno bolj iščejo toplino 
in osebni stik s ponudniki storitev. Če bomo ponujali storitve turizma v zidanicah, je potrebno storiti to na način, da se gosti 
ne bodo počutili opeharjene za pristno in avtentično doživetje gostoljubnosti v zidanicah.   

       
Uroš Buda, univ. dipl. inž

Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE, mag. tur.
Matjaž Pavlin, dipl. ekon.

Sonja Klemenc, vodja projekta 
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OBLIKOVANJE PRIMEROV NOVE ZIDANIŠKE ARHITEKTURE IN SANACIJA 
OBSTOJEČE NEKVALITETNE POZIDAVE OB UPOŠTEVANJU ARHITEKTURNIH 
ELEMENTOV KULTURNE KRAJINE

Zastavlja se nam vprašanje: Kako arhitekturno oblikovati nove objekte, da bodo usklajeni s kulturno krajino naših vinorodnih 
gričev?

Vsi lahko opazimo, kako občutljiva je lepota vinske kulturne krajine – krone kulturnih krajin. 
Zavedamo se, da so potrebni skrbno načrtovani pa tudi razumno omejeni gradbeni posegi, ki ne rušijo krhkega ravnovesja 
med ravno prav in preveč ter predvsem spoštujejo obstoječe historično značilne arhitekturne elemente in detajle, ki 
prostor bogatijo s svojo žlahtnostjo.

Naš cilj mora biti, da s primerno oblikovanimi novimi objekti ohranjamo kvaliteto historične kulturne krajine. 
Mehko dolenjsko in belokranjsko gričevje ustvarjata slikovito pokrajino s številnimi zidanicami ob vinogradih ali na obronkih 
gozdov vrh gričev. Ponekod so tudi bolj razloženo postavljene, vendar si želimo čim bolj smotrne izrabe prostora, saj je 
bilo vinogradnikom vedno najpomembneje vinski trti dati najboljše mesto. 

Vinska trta je od nekdaj znak kulturne družbe. S krčenjem gozdov se je krajina sčasoma kultivirala. Gozdovi so bili 
skrčeni v večji meri na prisojnih straneh hriba, saj so le-te primernejše za vinograde. Vinogradi krojijo videz kulturne 
krajine z značilnimi teksturami vinogradov, pašnikov, gozdov in pozidav, ki jim sledijo v svojem redu. Na to sta opozorila v 
knjigi Slovenski vinogradi Joco Žnidaršič in Tone Pavček, ko sta zapisala besedno zvezo VINO . GRADI.

Tone Pavček: 
»Kot je vino za družbo in za druženje, 
tako se na Dolenjskem družijo hiše in 
zidanice po vinskih gričih druga k drugi 
po samosvojem redu; ta je podoben
tistemu iz narodne pivske pesmi: 
Ta misca je na štir vogle, glažek pa 
zmeraj okoli gre …  
In gre glažek in gredo ljudje in trte in 
hiše, vse okoli in naokoli, da temu ni 
nikoli ne konca ne kraja.«

Dolenjska in belokranjska vinorodna pokrajina sta z vso svojo poetičnostjo in razdrobljeno parcelacijo velik izziv posebno 
tam, kjer so že porojeni ali celo nakopičeni problemi zaradi neustreznih novogradenj, in tudi tam, kjer prostor še ni 
pretirano obremenjen s pozidavo. Poljska razdelitev (percelacija) ima izreden vpliv, značilno se prilagaja konfi guraciji 
terena in je ostala približno enaka kot v Franciscejskem katastru. Spremembe so neznatne, saj gre le za posamične 
razdelitve ali združitve parcel. 

Objekti, ki so zdaj v gradnji ali stari do 20 let, so glede na že bolj dorečene predpise v razmerjih bližje arhitekturnemu 
izročilu vinorodnih območij, medtem ko nekoliko starejši objekti pogosto niso upoštevali za kulturno krajino značilnega 
podolžnega tlorisa in so bili kvadratni, kar podira običajna razmerja fasade proti strehi. Peta fasada – streha zato postane 
pogosto preveč položna, s tem pa trpi izgled celotne pokrajine.

Predvsem za projektante je pomembno, da analizirajo še obstoječe kvalitetne in historično značilne prostorsko arhitekturne 
detajle na objektih, kjer bodo projektirali novogradnjo ali na novo urejali neustrezno oblikovane zidaniške objekte. Primere 
nove arhitekture morajo oblikovati ob upoštevanju že prisotnih arhitekturnih elementov.

To postaja vse bolj težavno, ker historično značilni objekti v veliki meri propadajo, s tem pa izginja nekdanja kulturna 
krajina s svojo razpoznavnostjo.
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Ob svojih analizah sem ugotavljala, da večina historično značilnih objektov izhaja iz mreže razmerij na osnovi kvadrata, 
praviloma s podolžnim tlorisom. 
Vsa nekdanja zidaniška arhitektura je težila k tektoniki, kar pomeni, da imamo običajno spodaj masiven, iz kamna zidan 
podstavek z majhnimi odprtinami, zgoraj pa je lažja lesena etaža. Če je šlo za hišo, je bila pogosto tudi ometana, redkeje 
pozidana v kombinaciji kamen in opeka. Ostrešja so bila lesena. V začetku so strehe prekrivali s slamo, običajno pa 
so se zaključevale s čopi. Ti so se ob prekrivanjih z opeko opuščali, saj funkcionalno niso bili več potrebni, zato so 
danes redkejši in pogosto le nakazani z oboji zatrepnih zidov, ki so prav tako značilni. Oba elementa (čop in oboj) objekt 
optično nekoliko znižata. Res je tudi, da na značilnem podolžnem tlorisu čop streho lepo zaključi, na krajših novodobnih 
slemenih nad kvadratnimi tlorisi objektov pa izgubi svojo estetsko vrednost. Proporci strehe kot pete fasade objekta so 
odvisni predvsem od tlorisne zasnove objekta. Običajna slovenska gradnja strehe je bila s smerjo slemena vzporedna z 
višinskimi plastnicami, vendar le-to ponekod ni bilo mogoče, če je šlo za izrazito ozke parcelne trakove. Zato srečujemo 
tudi slemena, postavljena pravokotno na izohipse. Tovrstni objekti lahko delujejo ob večjih višinskih gabaritih že precej 
agresivno in so bolj vpadljivi, niso pa moteči, kadar predstavljajo poudarek v nekem okolju, kar so običajno, kadar so 
historični, tudi bili (primeri raznih veleposestniških ali grajskih kleti). 

Principi zasnove in oblikovanja novega objekta v vinorodnem okolju

Navkljub nekoliko večjim višinam zunanjosti pri novih objektih (dimenzioniranje po predpisih) moramo pri novogradnjah 
na historičnih objektih uporabljati in ohranjati odkrite proporcije pritličnega dela napram strešnemu delu ob upoštevanju 
podolžnosti tlorisa. To storimo z minimalno dimenzioniranim elementom kolenčnega zidu, ki ga zakriva večji napušč strehe. 
Tudi tipični naklon strehe se mora ohranjati in naj bo po možnosti zaključen z lesenimi fasadnimi čeli, ki spominjajo na 
elementarno zgodovinsko pogojeno arhitekturo v razvoju (raščena arhitektura). Opaže lahko nadomesti temneje obarvani 
omet zatrepnih zidov. 

Okenske odprtine morajo biti oblikovane v smislu iskanja pravilnega razmerja polno –  prazno (zidovi – odprtine) glede 
na obstoječe objekte in regionalno arhitekturo v okolišu, s tem da ob morebitnem povečanju odprtin sledimo logičnemu 
arhitekturnemu oblikovanju programa objekta, pa vendar v iskanju historičnih vzorov (razmerje okenskih odprtin oz. širina 
proti višini okna naj bo ca 3 : 5). V nekaterih primerih si lahko privoščimo tudi izjeme v smislu simboličnega oblikovanja 
posameznega okna, kjer lahko uporabimo npr. obliko krajevne baročne odprtine. 
Kletna okna naj sledijo pravilom historične tektonike podstavka in naj bodo zato značilno majhna. Tudi nadstrešek naj 
bo elementarno oblikovan, prav tako morebitni balkonski hodnik na zunanji steni objekta. V celoti leseni so še posebej 
zanimivi. 
Vse odprtine naj imajo obvezne erte (okenske fasadne okvirje v kamnu, tolčenem betonu ali ometu), kadar historično 
izročilo to narekuje. 
Kletna etaža naj se v celoti oblikuje v drugačnem, bolj grobem ometu in v barvi, ki učinkuje tektonsko kot podstavek 
gornjega dela. Strešni ploskvi objekta obremenimo le minimalno – npr. s prezračevalnimi linami, ki ne učinkujejo kot okna 
in zato ohranjajo značilno enovitost ploskev. 
Spregovoriti je treba tudi o fasadnih barvah. Te naj bodo pastelne, posnemajo pa naj naravne zemeljske odtenke. Zelo 
lepo paleto barvnih odtenkov najdemo med prodniki, le še odgovarjajoči odtenek na barvni skali proizvajalca je potrebno 
poiskati.

POČITNIŠKA HIŠICA Z VINSKO KLETJO 
NA NAGNJENEM TERENU 
IN VHODOM V MEDETAŽI

Arhitektura se sestavlja. Na monoliten 
podstavek se postavi lahka lesena 
konstrukcija s polnili, nanjo streha.
Tlorisne mere 8,1 m X 4,4 m.

ZIDANICA

Kombinacija lesenih in zidanih sten. 
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Ohranjamo prvine, ki zagotavljajo čim 
boljšo klimo v kleti.
Podstrešje mora biti toplotno dobro
izolirano, lahko je izkoriščeno za ležišča tudi
z dostopom po lestvi.

Metka Prah Zupet, u. d. i. a.
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POSTOPEK PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi 
poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta.

Gradnja vsakega manj zahtevnega objekta kot je tudi zidanica se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ugotovi, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati, in da je 
izdelan projekt izvedenih del.

K vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno priložiti:
- PID - Projekt izvedenih del
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji
- Dokazilo o zanesljivosti objekta

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve v postopku izdaje uporabnega dovoljenja izda odločbo, s katero  izda uporabno 
dovoljenje za objekt, za katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, če na tehničnem pregledu ali ogledu 
ugotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,

2. ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri 
izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez 
grajenih in komunikacijskih ovir,

3. ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni 
oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici,

4. ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi,

5. ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.

Šteje se, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, če je mogoče na podlagi projekta izvedenih del ugotoviti, 
da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in 
drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene 
zahteve.

Lastniki stavb na kmetijskih zemljiščih vinogradniških območij imajo za objekte zgrajene pred letom 31. decembrom 
1967 možnost pridobitve uporabnega dovoljenja po enostavnem postopku z vlogo pri upravnem organu (Upravne enote). 
Skladno z 197. čl ZGO se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 1967 
in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu 
ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način 
evidentirana v zemljiškem katastru.

Zidanica je gospodarski objekt, za katerega je pred izdajo uporabnega dovoljenja potrebno izvesti tehnični pregled. 
Tehnični pregled je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi ali je objekt zgrajen 
oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene zahteve. Morebitno 
sestavo komisije za tehnični pregled določi upravni organ, ali pa uradna oseba pristojnega upravnega organa za gradbene 
zadeve sama
opravi ogled.



Na dan tehničnega pregleda mora investitor članom komisije za tehnični pregled na vpogled predložiti gradbeni dnevnik 
in pravočasno (vsaj osem dni prej) povabiti udeležence, ki so sodelovali pri gradnji.

Za dokazilo o zanesljivosti objekta mora poskrbeti izvajalec, podpisati pa ga morata odgovorni vodja del oziroma 
odgovorni vodja gradbišča, kadar je bil imenovan ter odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Če je izvajalcev več, mora investitor pristojnemu
upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti skupno dokazilo o zanesljivosti, iz katerega je razvidno, da bo objekt 
kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval predpisane bistvene zahteve.

1. Objekt, ki je izveden skladno s PGD (projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je bila gradnja izvedena 
v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati, in da je izdelan projekt izvedenih del (PID). 
Načrte iz PGD ali PZI (projekt za izvedbo) projektant dopolni (vrsta projekta, vodilna mapa z novim tehničnim zbirnim 
poročilom) ter priloži izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del (PID) in odgovornega nadzornika (vsak investitor 
si ga je izbral pred začetkom gradnje), da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt 
mogoče uporabljati. Ker se načrti ne razlikujejo od izvedenega stanja je postopek poenostavljen, zato je tudi strošek 
izdelave dokumenta nekoliko enostavnejši. 

2. Objekt, ki je izveden skladno s PGD (projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja) z manjšimi odstopanji kot so 
minimalna preseganja gabaritov ali notranja razporeditev prostorov, če se pri tem ni spremenila zasnove konstrukcije in 
oblika fasad ter strehe.
Odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je bila gradnja izvedena 
v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati, in da je izdelan projekt izvedenih del (PID) z 
vrisanimi spremembami in odstopanji glede na PGD. 
Načrte iz PGD ali PZI (projekt za izvedbo) projektant dopolni (vrsta projekta, vodilna mapa z novim tehničnim zbirnim 
poročilom in vrisi sprememb z drugo barvo, da so spremembe primerljive) ter priloži izjavo odgovornega vodje projekta 
izvedenih del (PID) in odgovornega nadzornika (vsak investitor si ga je izbral pred začetkom gradnje), da je bila gradnja 
izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati. Izdelava načrtov in poročil z dopolnitvami 
in  podatki dodatnih izmer zahteva nekoliko večji strošek priprave dokumentacije. 

Po letu 1967 se je zgradilo mnogo stavb s pomanjkljivo gradbeno dokumentacijo in brez potrebnih dovoljenj.
Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja in nelegalni kop. 
Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so 
izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje 
sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo
oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo 
sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim.
Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, 
promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico;

Za gospodarske objekte v vinogradniških območjih, ki so zgrajeni neskladno ali nelegalno so mogoči naslednji postopki 
za pridobitev potrebnega uporabnega dovoljenja:

3. Objekt, ki ni izveden skladno s PGD, vendar je skladen s prostorsko dokumentacijo (prostorsko ureditvenimi pogoji – 
PUP ali občinskim prostorskim načrtom - OPN)
Pri izvedbi stavb pridobljeni projekti in gradbeno dovoljenje niso bili upoštevani v delu ali celoti. Zidanice so preoblikovane, 
pozidane morda v večjih tlorisnih gabaritih, s preoblikovano streho in nakloni, ali so jim dodani prizidki. 

V primerih, ko je gradbeno dovoljenje še v veljavi, objekt pa v gradnji, se lahko skladno z ZGO vloži zahtevo za spremembo 
gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za gospodarski objekt neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v dveh 
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letih po njegovi pravnomočnosti, če se ne poda vloga za podaljšanje veljavnosti.

Najpogosteje so neskladni objekti že zgrajeni in v uporabi, ker v preteklosti pridobivanje uporabnega dovoljenja ni bilo v 
navadi. Postopek za take objekte projektant izvede po postopku legalizacije, ki ima v različnih Občinah različne olajševalne 
predvsem oblikovne pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Izdelave projektne dokumentacije za tako zgrajene objekte je enak, kot za nove še ne zgrajene objekte saj so soglasja 
k projektni dokumentaciji pretekla.

4. Objekt, ki je bil izveden brez gradbenega dovoljenja (izvedba na črno)
V nekem obdobju gradbenega razcveta konec prejšnjega stoletja je za izvedbo gospodarskega objekta veljalo pravilo 
priglasitve vzdrževalnih del na obstoječih zidanicah. Pri tem so investitorji prihranili stroške za izdelavo projektne 
dokumentacije in poenostavili sicer zapletene postopke pridobitve gradbenega dovoljenja. Ker pojem »izvedba vzdrževalnih 
del« ni bila razumljena pravilno ali je bila namenoma zlorabljena, so lastniki obstoječe stare zidanice prezidali po lastnih 
prepričanjih in oblikovalskih načelih. Marsikdo je v dobri veri svobodnega umeščanja brez dovoljenja gradil tudi na 
neprimernih mestih. Da je to obdobje močno razvrednotilo prej ubrano vinogradniško krajino se danes strinjamo že vsi.

V primeru, ko obstoječi objekt nima pridobljenega gradbenega dovoljenja so postopki enaki kot da objekt še ne stoji s 
tem, da projektant po potrebi predvidi sanacijske ukrepe preoblikovanja, upravni organ pa odmeri zakonske stroške za 
uzurpacijo prostora (nezakonitost).

Najpozneje v 15 dnevih po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor pri projektantu oziroma 
geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v uradne evidence.  Po vpisu stavbe v uradne evidence mora lastnik 
stavbe dele stavbe označiti z identifi kacijsko številko dela stavbe iz katastra stavb. 

Vir: ZGO - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02) 
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NAPOTKI ZA OBLIKOVANJE ZIDANIC

O OBLIKOVANJU
Pogledi na oblikovanje zidanic in okolice se skozi čas spreminja. Ne glede na raznolikost posameznih stavb se o posamezni 
vinogradniški krajini oblikuje skupno mnenje o ubranem ali kaotičnem videzu. Harmoničen videz sestavljajo površine 
obdelovanih vinogradov, primerno oblikovane zidanice, ki se nizajo ob poti. Že ena sama neprimerno izstopajoča stavba 
hitro poruši želeno harmonijo, zato je naloga vsakega lastnika vinograda in zidanice, da stremi za primerno oblikovanje in 
vzdrževanje objektov in okolice ob vinogradu ali sadovnjaku.  
Pridelava grozdja in kletarjenje sta v tej krajini osnovni dejavnosti, katerima so podrejene vse ostale vsebine. Turizem, ki 
se uvaja v vinogradniška območja naj v ničemer ne spreminjajo osnovnih načel kmetijske obdelave. Še več. Premočno 
prikrojevanje bi odvzelo smisel obiska dolenjskih posebnosti - zidanic. Obisk vinograda je hkrati rekreacija in kontemplacija 
v naravi, ki ji največjo vrednost daje mir in kultura druženja. Z umikom iz mestnega okolja so pričakovanja o podeželsko 
urejenem kraju našega oddiha toliko večji. Iz tako zasnovanega smisla in cilja ni več težko poiskati primernih oblik in 
izbrati primerne materiale za vgrajevanje. Pomembno vodilo se skriva v dejstvu, da so hrami in zidanice v preteklosti 
predstavljali le gospodarski objekt z umetelnostjo v enostavnosti. Bogato krašenih stavb v skladnem in všečnem 
vinorodnem okolju ne najdemo. Res je, da tako kot po dolenjski krajini naletimo na gradove, tudi v vinogradih najdemo 
posebno oblikovane objekte, vendar jim je bil prilagojen tudi obseg pripadajočih površin. Torej oblikovan z nekakšno 
razumno razlago. Kakorkoli, primerno idilo v vinogradih sestavljajo le neizrazito ali celo zakrito postavljeni objekti. V teh 
zakonitostih moramo poiskati rešitve, ki omogočajo umeščanje tudi dodatne turistične dejavnosti. 
Zaželenega tradicionalnega oblikovanja danes ne poznamo več dovolj dobro, da bi se nanj sklicevali. Velja pa naj želja po 
izbiri naravnih materialov, ki so na voljo v bližini in oblikovanje le-tega z poznavanjem starih obrti kamnoseštva, zidarstva, 
tesarstva in kovaštva.
Kot vodilo pri oblikovanju naj tako zadostujeta le izraza: ne mestno in enostavno.  

Odgovornost za oblikovanje zidanice načeloma prevzame osveščeni projektant, ki si ga izbere investitor. Kljub temu želim 
opozoriti na tiste malenkosti pri oblikovanju zunanjosti, ki vodijo do vonja po ubranem.  

O KLETNEM PODSTAVKU
Podstavek ali cokel naj izraža stabilnost, zato je struktura groba. Grobi omet ali kamnita gradnja sta najpogostejši primerni 
obliki. Obloga iz kamnitih plošč poraja mešane občutke. Izvedba ni enakovredna kamniti zidavi zidu, kljub temu pa je 
smiselno poiskati primerne rešitve za stike v vogalih in prelomih. Primernejša je kamnita obloga, ki ponazarja zidavo zidu 
iz lomljenega kamna v horizontalnih slojih. Obloga iz nepravilno oblikovanih plošč po vzoru kiklopskega zidu deluje tuje 
in ob površni izvedbi tudi ceneno. Nezaželene so tudi obloge, ki ne prepuščajo pare kot so kulirplast, zmes naravnega 
zdrobljenega kamna in sintetičnega veziva ali keramika.

  obloga v vzorcu kiklopskega zidu        obloga v vzorcu lomljenega kamna v slojih

O STENAH
Lesene stavbe v vinogradu naj iščejo vzor v hramih. Lesene zunanje stene pritličja so iz vodoravno naloženih plohov širine 
20 – 30 cm. Struktura iz ožjega lesa ali celo položeni vertikalno so navadno uporabljeni v lopah, ki jih ob vinogradu ne bi 
smeli postavljati. Leseno zunanje ostenje hrama nima oken, zato se z vgradnjo le-teh spremeni pomen stavbe, ki postane 
stanovanjska hiša. Tudi te najdemo med vinogradi kot osamele kmetije, in se v likovnih značilnosti razlikujejo od hramov 
in zidanic.
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Vse pogosteje obliko vrhkletne stanovanjske stavbe povzemamo tudi pri oblikovanju zidanic, vendar naj bodo pri tem 
upoštevane vse osnovne zahteve kompozicije kot so simetrija, modul, razmerja, ritem in harmonija.  

Pritlični del stavbe zidanic naj ima bolj drobnejšo strukturo ali gladek omet in se naj od podstavka kletnega dela 
razlikuje.

Obloga zatrepa, ki pokriva trikotni podstrešni del stavbe je praviloma obložen z lesom vertikalno, saj tako položen les s 
pravilnimi detajli preživi stoletje brez potrebnega vzdrževanja. Odprtine za okna so tudi tukaj nezaželene, zato jih primerno 
zakrijemo ali preoblikujemo.

 okno zakrito v strukturi zatrepa lesene obloge  okno povzema raster lesene obloge
O STAVBNEM POHIŠTVU

Zaželene so poenotene velikosti in oblike okenskih odprtin. Izogibamo se velikim steklenim površinam neposredni na 
fasadi. Najprimernejše zaščite tudi proti vlomom so polkna. Žaluzije in rolete vnašajo mestno podobo in niso primerne.
Pravilno vgrajena zunanja kletna vrata z močnim podbojem izstopajo iz zidu, kar je potrebno upoštevati pred vgradnjo 
fasadnih slojev. Kovinska in PVC vrata še ne najdejo prave usklajenosti  v okolju, kjer prevladuje les, kamen in opeka. 
Zanimive pa so zaščitne obloge iz pločevine zunanjih vratnih kril, ki lahko primerno povečajo varnost. Tipskim industrijskim 
vhodnim in garažnim vratom v zidanicah ni mesto.
Kljub temu, da občinski predpisi dovoljujejo strešne fi čare, se zanje odločamo le v posebnih primerih, ko je njihova funkcija 
po povečanju podstrešnega prostora nujna. Primernejša so strešna okna, ki dokaj neopazno zadovoljujejo potrebe 
osvetljevanja in prezračevanja podstrešja. 

O FASADAH
Izbira barve ima enak pomen in težo, kot  razvrstitev odprtin ali naklon strešine. Kot ostali elementi stavbe tudi barva 
fasade ne more biti izstopajoča, ker pa stavbe predstavljajo gospodarsko dejavnost na kmetijski površini, pa naj izraža 
tudi skromnost izbire. Najdemo jo v prisotnosti apna, peskov in morda še modre galice.
Barve so tako svetle, v barvni paleti je najmočneje zastopana barva oker s široko pahljačo odtenkov, ki ji sledijo zemeljske 
in bela barva. 

Barvni odtenki, ki so jih uporabljali v 19.st. predstavljajo vzorec priporočil tudi za sodobne fasade.
(PANTONE process)

Vir: Živa Deu: Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju 



39

Balkon je element, ki ga zidanica sicer ne rabi, pogosto pa primerno nadkriva kletni vhod. Bolj se v zasnovo zidanice 
sklada lesen gank. Ograja na njem je enostavna, da bo z oblogo deloval lahkotno še najbolje z vertikalno leseno oblogo 
brez posebnega izrezovanja vzorcev. Tudi kovinske izvedbe naj povzemajo enostavne likovne strukture.
K zidanicam sodijo terase, obdane z brajdo, ki služijo druženju in pripravi del v vinogradu in kleti. 

O STREHAH
Zaradi podnebnih značilnosti je na Dolenjskem najprimernejši naklon med 40 in 50 stopinj. Novi materiali omogočajo tudi 
druge naklone, vendar so nakloni pa tudi barve strešnih ploskev eden od najpomembnejših soustvarjalcev vinogradniške 
krajine. Poenoteni nakloni, barve in strukture streh lahko soustvarijo prijeten ambient, ki vabi kot celota in ne le kot 
posamezna zidanica ali hram. 
Zanimivo je mnenje večine, da z večjimi napušči ščitimo fasado, kar vsekakor ne drži. Manjšim volumnom zidanic bolje 
pristajajo manjši napušči razen v primerih, ko ta nadkriva vhod. V teh primerih se napušč že po vzoru starih zidanic 
in hramov poveča tudi do tretjine širine stavbe. Polpretekla doba je izumila »kolenčni zid«, ki onemogoča primerno 
oblikovanje. Najprimerneje je, da se kap izvede v višini etažne konstrukcije, pa naj bo to nad kletno ali pritlično etažo. 
Pogosto so zidanice manjše stavbe, zato čop ni vedno primeren. Tudi sicer je čop razkošje, ki si ga v zidanicah predniki 
niso privoščili, saj tudi nima primerne uporabne vloge. 
Ker je v podstrešjih mogoče organizirati prostore za počitek, predlagamo izbiro take sestave strehe, da v podstrešju ne bo 
prihajalo do pregrevanja in da ne bo potrebno še v zidanicah montirati naprav za hlajenje. In ker se pojavljajo vse močnejši 
vetrovi v posameznih delih leta ne bo odveč upoštevati pravil sidranja ostrešij v vezi ostenja.   
  
O DRUGAČNIH ZIDANICAH IN IDEJAH

Oblikovanje modernih zidanic je zahtevno, saj je iskanje novih oblik, ki ne bi negirale likovno krhko okolje, proces 
močnejšega poglabljanja in študija. Sprememba tradicionalne tehnologije je sprejemljiva samo, če je doseženo izboljšanje. 
Sicer je bolje ohraniti tradicijo. V navodilih za gradnjo v gorskem svetu je A. Loos zapisal:«Potrebno je opazovati oblike, 
ki so jih zgradili kmetje, ker one izražajo modrost prednikov, pretvorjeno v snov. Ne smemo pa pri tem pozabiti raziskati 
motive – razloge za take oblike.«

O OPREMI ZIDANIC
Praviloma so v zidanicah bivalni prostori opremljeni z doma opuščeno opremo. Kljub temu je zaželeno, da ima tudi izbira 
notranje opreme kanček vpliva, ki naredi vtis na gosta. Ne bogato vendar izbrano. In ker imajo zidanice praviloma majhne 
prostore je še kako pomembno, da uspemo v njih ohraniti tudi nekaj prostora za gibanje in da ne založimo prav vse 
površine.  

O UREDITVAH OB ZIDANICAH
Vinograd ali sadovnjak je zasajen skladno z zahtevami kmetijske stroke. Ob zidanicah se zasadijo morda značilne 
posebne vrste trt in sadja, primerne za okušanje, vsekakor pa niso zaželene eksotične rastline kot so ciprese, posebne 
vrste okrasnega drevja in grmovja. Za zakrivanje opornih zidov so primerne pokrivne grmovnice, ki jih je najti tudi v 
našem naravnem okolju. Bolje kot oporni zidovi so primerni nasipi z blagimi in ozelenjenimi brežinami, zavarovanimi pred 
erozijo. 

Oporni zidovi iz naravnih materialov, ki je najpogosteje kamen naj ne bodo višji od 1,0 m. Način zidave s kamnom je 
pomembna, saj se je močno uveljavil način uporabe delnih nepravilno oblikovanih klesanih kamnov – kiklopski zid, ki ni 
značilen za dolenjsko identiteto. Primernejši je zid iz lomljenega kamna v steno položen slojevito z naglašeno vodoravno 
smerjo.  
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               kiklopski zid           zid iz lomljenca položen v horizontalnih slojih

Materiali in oblike, ki veljajo za mesto pa tudi vasi so v vinogradu le izjemoma dopustne.
Izogibamo se urbanim elementom kot so betonski robniki, tudi tlakovci in asfalta ter urbane kot so prostostoječe luči. 
Zunanji kamini brez katerih si težko zamišljamo druženja naj bodo vgrajeni manj opazno ob objektu
Brajde naj se oblikujejo na tradicionalen način, kot lesene pritlične konstrukcije, ozelenjene s trto. Njihova tlorisna površina 
naj ne presega 30 m2.

O FUNKCIONALNOSTI

Sodobno kletarjenje je vneslo bistvene spremembe v organizacijo dela v zidanicah. Pojavijo se nove potrebe po novih 
prostorih, spreminjajo se tudi pogoji obdelave vinogradov in sadovnjakov.
Vse večji vinogradniki ne razpolagajo s kmetijami, zato se orodja in stroje shranjuje v zidanice. Želja po kulturi pitja vin 
zahteva prostor za degustacijo. Vinske kleti se gradijo s poglabljanjem, da bazen primerno hladnega zraka ne izteka ob 
odpiranju vrat. Možnost začasne namestitve gostov pa vnaša še dodatno zahtevo po primerni organiziranosti v stavbi.
Najprimernejše so rešitve, ki ločujejo dejavnosti, ki sodijo skupaj. Zaščitna sredstva in stroje od prostorov, kjer se degustira 
in hrani vino ali posodje, prostore za kletarjenje od prostorov, katere lastnik želi oddati gostom v najem, ipd. Pri tem je 
primerno urediti nemoteno uporabo vsaj sanitarij in uporabo vode. Večina gostov želi uporabljati zunanje površine, saj 
prihaja v območje narave, zidanice  pa pokritih zunanjih površin nimajo povsod in tudi ne na pretek. Možnost povezanosti 
notranje kuhinje in terase je velika prednost, saj se pogosto uporablja tudi žar ali letna kuhinja, ki se jo uredi na terasi. 
Nemalokrat se del brajde tudi začasno nadkrije s platneno streho, ki pa ne sme zmotiti pogledov na območje zidanice.
Dobrodošlo je, če zidanico lahko uporablja tudi oseba na vozičku, kar je pomembno predvsem pri izvedbi klančin, prehodov 
in sanitarij.
Tako kot v naseljih imamo pogosto tudi v vinskih goricah s parkiranjem osebnih vozil lahko težave, zato je morda smiselno, 
da lastniki vinogradov za potrebe obiskov večjih skupin z lastnimi prevozi odredijo skupno površino ob dostopni poti, ki 
bo omogočala tudi obračanje vozil.

Vir: Dare Homan, abs. u.d.i.a., Dolenjska zidanica
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