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RAZPIS ZA ZNAK KAKOVOSTI 
IZDELKOV SRCA SLOVENIJE 
Obveščamo vas, da bo Razpis za pridobitev pravice do 
uporabe kolektivne znamke Srce Slovenije za rokodelske 
izdelke ter pridelke in prehranske izdelke objavljen 
hkrati, in sicer 15. 2. 2016 na spletni strani 
www.razvoj.si. Ocenjevanje izdelkov bo potekalo v 
aprilu. Za dodatne informacije glede rokodelskih 
izdelkov se obrnite na Mijo Bokal (051 312 738, 
mija.bokal@razvoj.si), za prehranske izdelke pa na 
Vesno Erhart (041 745 184, vesna@jarina.si).  
 

MOJSTRI ROKODELCI ... 
... Vabimo vas, da nam v prihodnjih dneh sporočite, če 
bi želeli svoje rokodelsko znanje prenesti na mlade 
vajence. Vaš interes želimo preveriti zaradi morebitnega 
sodelovanja z Ministrstvom za izobraževanje. Pokličite 
na 051 312 738 (Mija).  
 

 

Trgovina KING iz Šmartnega pri Litiji (Šmarska cesta 1) 
želi razširiti nabor svojih prodajnih izdelkov in jih 
dopolniti z uporabnimi rokodelskimi izdelki in darilnim 
programom. Vsi tisti, ki želite postati njihovi poslovni 
partnerji, pokličite go. Marino Kralj na 041 687 977 ali ji 
pišite na kingdoo@siol.net. Izkoristite priložnost za 
svojo promocijo in prodajo.  

•  •  • 

Barba in Niko Štemberger Zupan iz Šenčurja vabita vse 
zainteresirane k sodelovanju pri raziskovanju izrazov, ki 
jih v slovenskem jeziku uporabljamo za keramične in 
lončene izdelke. Oblikovala sta študijski krožek kot 
neformalno obliko izobraževanja odraslih. Udeleženci se 
bodo srečevali na štirinajst dni ali po dogovoru, približno 
po tri šolske ure. Možno je tudi sodelovanje na daljavo. 
Število udeležencev je omejeno na 10 članov, prvič so se 
že srečali. Vsi zainteresirani pokličite Barbo (040 295 
371) ali Nikota (040 295 372) oziroma pišite na 
elektronsko pošto v-oglje@t-2.si. 

•  •  • 

Od 24. do 26. 6. bo na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani potekal 17. svetovni čipkarski kongres in 
generalna skupščina Mednarodne organizacije za 
klekljano in šivano čipko OIDFA. Gre za največjo in 
najpomembnejšo čipkarsko prireditev na svetu. Kongres 
bo izjemna priložnost za predstavitev svetovni čipkarski 
javnosti, za seznanjanje z dosežki na področju čipkarstva 
na mednarodnem nivoju, za izmenjavo znanj in izkušenj, 
za vzpostavljanje in ohranjanje strokovnih, poslovnih in 
prijateljskih vezi in kot odlična poslovna priložnost. Na 
kongresnem prizorišču bo možnost najema različno 
velikih razstavnih in prodajnih prostorov. Več informacij 
o kongresu: http://oidfaljubljana.si/ 
 

 

V petek, 29. 1., ob 9.00 vabljeni v AIA-Mladinski center 
Mengeš (Slovenska c. 28) vsi tisti, ki ste vpisani v 
Poslovni register, na delavnico »Kako izpolnjevati 
obrazce za socialno zavarovanje ter poslovati preko e-
VEM portala«. V torek, 9. 2., ob 9.00 vas vabimo na 
delavnico »Uspešno po poti do kredita«, ki bo prav tako 
potekala v Mladinskem centru Mengeš. Isti dan, 9. 2., ob 
16.00 vabljeni še na seminar »Davčni obračun in letno 
poročilo za leto 2015 za s. p. in pravne osebe« v 
prostore Območne obrtne zbornice Litija. Več informacij 
na www.razvoj.si ali po telefonu 051 312 728. 

•  •  • 

V soboto, 30. 1 ., ob 16.00 vabljeni na Menačenkovo 
domačijo v Domžale na delavnico izdelovanja pustnih 
mask s kiparjem Jožetom Tönigom. Prijave na 
info@kddomzale.si ali po telefonu 01 - 722 50 50.  

•  •  •  

V soboto, 20. 2., ob 9.00 vabljeni na Domačijo Pivec v 
Vrata pri Bogenšperku na zeliščarsko delavnico. 
Delavnice bodo potekale vse leto 2016, enkrat mesečno. 
Prijavite se Jožici Bajc Pivec na 031 612 083.  

•  •  •  

V Šubičevi hiši na Poljanah nad Škofjo Loko začenjajo v 
soboto, 31. 1., z rezbarsko delavnico za začetnike. 
Informacije in prijave: Boris Oblak, 031 394 751, 
info@subicevahisa.si. V tečaj rezbarjenja se lahko 
vključite tudi v Srcu Slovenije pri Turističnem društvu 
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DODATNE INFORMACIJE  
 

Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija 
T: 01 - 89 62 710, 051 312 738, E: mija.bokal@razvoj.si, W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si 

Kanja Trzin. Srečanja potekajo vsak torek med 17. in 19. 
uro na OŠ Trzin. Dodatne informacije: Drago Milovac, 
041 420 335. 

•  •  • 

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka se lahko 
prijavite na tečaj kvačkanja za začetnike, ki ga bo vodila 
mojstrica rokodelka Jana Šuligoj, imetnica certifikata 
Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. Tečaj se bo začel ob 
zapolnitvi prostih mest. Informacije in prijave na 04 - 
511 24 60 ali rokodelskicenter@skofja-loka.com.   

 

KAKO REGISTRIRATI ROKODELSKO 
DEJAVNOST – 2. DEL 

V novembrski številki Rokodelskih novic smo pisali o 
osebnem dopolnilnem delu, ki je za začetek rokodelske 
dejavnosti verjetno najprimernejša oblika registracije. 
Tokrat pa na kratko o možnosti poslovanja v statusni 
obliki samostojnega podjetnika.  

Samostojni podjetnik (s. p.) je fizična oseba, ki na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Svojo 
dejavnost začne opravljati z vpisom v Poslovni register 
Slovenije. Samostojni podjetnik odgovarja z osebnim 
premoženjem, ob ustanovitvi ne potrebuje kapitalskega 
vložka, njegov dobiček se obdavči po progresivni lestvici 
(16 %, 27 %, 41 % , 50 %), knjige lahko vodi v obliki 
dvostavnega ali enostavnega knjigovodstva ali kot 
normirane odhodke.  

Storitev registracije se opravi brezplačno na VEM točki 
na Razvojnem centru Srca Slovenije v Litiji (01 - 89 62 
710) ali v Mengšu (051 312 728). Postopek registracije, 
spremembe ali odjave s. p. lahko uredite tudi sami, 
vendar morate predhodno pridobiti digitalno potrdilo.  

Na vstopni točki VEM potrebujete le veljaven osebni 
dokument ter davčno številko, v kolikor niste lastnik 
objekta, kjer boste opravljali dejavnost, pa potrebujete 
še overjeno izjavo lastnika objekta. S to izjavo (overjeno 
na Upravni enoti, VEM točki ali  pri notarju) vam lastnik 
dovoljuje opravljanje dejavnosti na priglašenem 
naslovu. Poleg osnovnega vpisa (prijave) v poslovni 
register vam priglasimo tudi prijavo na FURS ter prijavo 
v obvezno socialno zavarovanje. Sklep o registraciji 
boste prejeli v roku 3 delovnih dni po predlaganem 
datumu vpisa, spremembe ali izbrisa. Po registraciji 
odprete na banki poslovni račun. Pri tem velja posebej 
opozoriti na morebitne druge pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki jih je potrebno izpolnjevati pred pričetkom 
opravljanja dejavnosti (npr. obrtno dovoljenje). 
Pomembno je tudi področje varnosti in zdravja pri delu 
(izjava o varnosti z oceno tveganja, tečaji na 2 leti).  

S.p. se lahko opravlja tudi na »popoldanski« način, ki 
ima enak pravni status kot »redni s.p.«, razlika je le v 
plačilu prispevkov.  

 Kaj pa višina prispevkov? Za s. p. začetnike, ki imajo 
dobiček nižji od 54 % povprečne plače, znašajo prispevki 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, starševsko varstvo ter zaposlovanje 330,15 
€. Upoštevati velja olajšavo, ki se nanaša na vse, ki še 
niso imeli nikoli registrirane dejavnosti, in sicer 
oprostitev plačila prispevka za PIZ v višini 50 % za prvo 
leto in 30 % za naslednje leto. Ob upoštevanju olajšave 
znašajo prispevki 228,90 €. S.p. »popoldanci« znesek 
prispevkov razdelijo za PIZ v višini 32,20 € (če v mesecu 
delajo manj kot 15 dni, plačajo polovico zneska) ter 
32,72 € (8,18 € + 24,54 €) za ZZZS.  

 

ANICA AHČIN, Laze v Tuhinju 

Rezbarjenje kot estetsto oblikovanje lesa sodi v sam vrh 
umetnostne obrti. S posebnim občutkom za les in 
estetiko se te dejavnosti loteva tudi Anica Ahčin iz 
Tuhinjske doline. Toplina lesa jo privlači že od otroštva, 
ko ji je oče približal to lepo dejavnost. 

Anica rezbari že več kot 20 let. Obnovila ali na novo 
izdelala je številna božja znamenja, okvirje, svečnike in 
vhodna vrata, v zadnjem času pa so ji ljub izziv tudi 
pisala za sir trnič z Velike Planine.  

V njenih rokah se najpogosteje znajde mehak lipov les, 
pa tudi hrast, oreh, kostanj in bor. Izdelek začne z 
idejnim načrtom, ki ga prezrcali na les. Pri rezbarjenju si 
pomaga z različnimi dleti, noži, žagami, rezili, vtiskali in 
batom (kladivom). Na koncu izdelke zaščiti  z olji ali 
lakom, nekatere tudi pozlati.   

Anica se nenehno sama strokovno izobražuje, znanja pa 
rada deli tudi naprej. Rezbarstvo bo predstavila v okviru 
izobraževalnega programa Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v Ivančni Gorici. Vključena je v Mrežo 
rokodelcev Srca Slovenije, saj je prepričana, da le na ta 
način lahko uresničuje svoje interese in pridobiva 
znanja.  
 

Anica Ahčin 
Mali Hrib 6, 1219 Laze v 
Tuhinju 
T: 041 977 383  
E: anica.ahcin@siol.net 

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV 
KORISTNO 


