FEBRUAR 2017

POMEMBNO ! ROKODELSKE NOVICE PREHAJAJO NA ELEKTRONSKO OBLIKO !
V prejšnji številki rokodelskih novic smo vas obvestili, da z mesecem marcem 2017 prehajamo na
izdajo rokodelskih novic v e-obliki. Malo rokodelcev je sporočila nove kontakte za posredovanje
rokodelskih novic v e-obliki, zato vas PONOVNO PROSIMO, da nam v mesecu marcu javite vaše enaslove za posredovanje Rokodelskih novic !
Posredovanje rokodelskih novic po klasični pošti bomo opustili, zato s sporočanjem novih kontaktov
ne odlašajte!
Predlagamo, da nam sporočite vaše kontaktne podatke, torej e-mail naslove, na
irena.tonin@razvoj.si oziroma nas lahko kontaktirate na telefon 051 312 728, do konec meseca
marca 2017.
Rokodelci, ki pri svojem delo ne uporabljate računalnika, bomo tudi v prihodnje IZJEMOMA pošiljali
rokodelske novice po klasični pošti, kljub temu pa vas prosimo, da nas o tem obvestite.
AKTUALNO

SESTANEK ČLANOV KONZORCIJA
ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE
Delovno srečanje rokodelskih centrov Slovenije je bilo v
sredini februarja organizirano v Ljubljani.
Konzorcij sestavljajo:
-

Društvo rokodelcev – Rokodelski center
Moravče
Rokodelski center Ribnica
Zavod Marianum Veržej – Center DUO
Center domače in umetnostne obrti, rokodelska
zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica)
Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna
agencija Sora d.o.o.)
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

-

Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Mreža rokodelcev Srca Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije nastopa v vlogi
koordinatorja vseh aktivnosti, ki jo vodi Jožica Amadeja
Demšar. Na srečanju je bila imenovana delovna skupina
za izvedbo Slovenskega rokodelskega festivala 2017, ki
se je lani izkazal za zelo učinkovito aktivnost. Koncept
ostaja nespremenjen, nekaj več aktivnosti se bo
usmerilo v promocijo. Osrednji dogodek ostaja še vedno
v okviru prireditve Zelena Ljubljana, ki ji bo dodana nova
vsebina, zgodba.
Potrebno bo povečati prepoznavnost Slovenskega
rokodelskega festivala. Delovna skupina za pripravo
programa v okviru povezovalnega rokodelskega projekta
med LAS-i je izoblikovala stališče, da bodo organizirana
skupna izobraževanja. Programi LAS-ov v Sloveniji so
zelo različni, imeli pa naj bi samostojno pravico do
izbora izobraževanj. Projekt LAS omogoča dvig nivoja
rokodelskih izdelkov, celostne podobe in promocije.

Prisotni so se dotaknili tudi:
- Zakona o zaščiti rokodelcev in rokodelskih znanj,
- Statusa osebnega dopolnilnega dela,
- Zakona o vajeništvu.
Vzpostavila se bo tesnejša oblika povezovanja z Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije ter pristojnimi
Ministrstvi. Želja rokodelcev je ne samo promocija
izdelkov in storitev, temveč tudi njihova prodaja, zato se
bodo v letu 2017 odprle nove tržne poti, tudi s
turističnimi organizacijami, ki bodo rokodelcem
pripomogle k povečanju tržnega deleža. Pomembno je
tudi povezovanje in partnerstvo z Mednarodnimi
rokodelskimi organizacijami.

-

Razstava ledenih skulptur, BTC City Ljubljana,
odprto do 5.3.2017
Dostopno in plemenito, Slovenski šolski muzej,
do 31.3.2017

SEJMI
- Artish shop, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, dne
11.3.2017
Ljubitelji unikatnega nakita, ročno izdelanih igral
in modnih dodatkov, naravne kozmetike,
lesenega dekorja za dom ipd. gotovo že poznate
ARTish, sejem, kjer lahko rokodelci in umetniki
na ogled in naprodaj postavijo svoje izdelke.
- Nedeljski boljši trg in ulična prodaja, breg
Ljubljanice, 12.3., 26.3.,

NORMIRANI ODHODKI
ZASAVSKI VARSTVENO DELOVNI CENTER
ZAGORJE OB SAVI
V rokodelsko mrežo srca Slovenije je vključen Javni
socialnovarstveni zavod, ki izvajajo storitve varstva,
vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 128
odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju
iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Šmartno pri
Litiji. Izvajajo različna dela za kooperante in ustvarjajo
čudovite izdelke lastnega programa. So prejemniki 8
certifikatov Art&Craft, ki jih podeljuje Komisija za
domačo in umetnostno obrt OZS.
Ustvarjajo narodne vezenine, različne izdelke iz usnja,
platna, jeansa in najrazličnejše darilne embalaže. Vsem
izdelkom je skupno to, da so PERSONALIZIRANI in
IZDELANI ROČNO.
V tem letu so se spopadli z novim izzivom – PLETENJEM
KOŠAR. Nabirali so veje, rezali, brusili, prepletali, enkrat
uspešno, drugič manj. Zavedajo se, da so vsi začetki
težki, vendar so v uresničevanju ciljev vztrajni.

Med rokodelci je še vedno nekaj nejasnosti glede
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov.
V omenjenem sistemu velja, da se izhaja iz dejanskih
prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in sicer v
višini 80 %.
Samostojni podjetniki in ostali se lahko odločijo za
omenjeni način vodenja evidenc če izpolnjujejo pogoje
in sicer, da prihodki iz dejavnosti v davčnem letu pred
letom priglasitve ne presegajo 50.000 € (oz. 100.000 €,
pod pogojem, da je bila obvezno zavarovana, zaposlena,
vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno
najmanj 5 mesecev).
Dobiček se obdavči po stopnji 20 %, davek je dokončen.
S.p. oz. zasebnik mora vložiti obračun davka od dohodka
iz dejavnosti do 31.3. tekočega leta za preteklo leto.
Normirancem ni potrebno voditi poslovnih knjig po
slovenskih računovodskih standardih, dolžni pa so
voditi: Evidenco izdanih knjigovodskih listin, evidenco
osnovnih sredstev, ddv evidence, če presežejo dohodke
nad 50.000 €.
Podjetniki, s.p. ne pozabite na NOVOST:

Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi
T: 03 56 69 790, email: info@vdc-zagorje.si

PRILOŽNOSTI
-

-

Razstava študentov industrijskega oblikovanja
ALUO, Kongresni trg 12, Ljubljana , odprto do
17.3.2017
Štrene: ČIPke/ pregledna letna razstava, odprto
do 4.12.2017, Kersnikova 4, Ljubljana

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

Po novem bo davčni organ sestavil izpolnjen obračun
prispevkov za socialno varnost – za s.p. in družbenike!
Obračun bo v sistemu e-davkov do 10. v mesecu za
pretekli mesec. Če se zavezanec s podatki ne bo strinjal,
bo do 15. dne v mesecu predložil svoj obračun.
Za kmete in ostale prostovoljno vključene v sistem
obveznega socialnega zavarovanja, se bo institut
predizpolnjenega obračuna prispevkov uvedel šele z
januarjem 2018.

