OKROŽNICA MAJ - SEPTEMBER 2014
Pozdravljeni,
Številni so projekti, ki jih nizamo skozi letošnje leto in ki se vrstijo z astronomsko naglico. Imeli smo vrsto razstav, kar boste
lahko pregledali v rubriki RAZSTAVE. V primeru, da boste med njimi pogrešali kake pomembnejše, ali lastne razstave, nas
prosim o tem obvestite, da bomo manko vključili v prihodnjo Okrožnico. Kot lahko vidite, spletna stran lepo teče na njej so na
voljo sprotne informacije prav tako pa je zelo pregledno zasnovan Facebook. Nas pa zanima, kaj vi pričakujete od spletne
strani in kaj pogrešate. Poskusili se vam bomo prilagoditi, kolikor bo mogoče.
POMEMBO:
Prosimo, posredujte vsem svojim prijateljem in znancem, ker je sleherno leto več kot 80% denarja neizkoriščenega, pa bi
nam še kako prav prišel!
============================
ODSTOP 0,5 % VAŠE DOHODNINE ZA RAZVOJ SLOVENSKE LIKOVNE UMETNOSTI
Spoštovani!
Če se še niste odločili, komu boste namenili 0,5 % svoje dohodnine ali če želite svojo odločitev spremeniti, vas in vaše
prijatelje pozivamo, da jih namenite Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov in za razvoj slovenske likovne umetnosti.
Zvezi, ki ima status društva v javnem interesu, je v zadnjih letih izredno težko obstati in ohranjati likovno dediščino in
istočasno skrbeti za razvoj slovenske likovne umetnosti ter opravljati ostale obveznosti, ki jih imamo do sedanjih generacij
predvsem mladih likovnih umetnikov.
Likovna umetnost je vidna, najbolj izpostavljena in povsod prisotna. Ravno zaradi svoje opaznosti in etičnosti je družbeno
zelo odzivna. Če so pogoji normalni in je kulturi in umetnosti dovoljen razvoj, ustvarja presežke, ki spodbujajo nove zamisli
in dosežke, skratka spodbuja razvoj družbe.
Z vašim prispevkom boste omogočili izvajanje naših programov, ki sledijo trem osnovnim načelom, ki so za nadaljnji razvoj
slovenske likovne umetnosti ključnega pomena, in sicer so to vzgojno izobraževalni moment, ustvarjanje normalnega okolja
za ustvarjalno produkcijo likovnih umetnikov in promocija slovenske likovne umetnosti doma in v svetu ter posledično tudi
vzpostavitev likovnega tržišča, ki trenutno pri nas ne obstaja.
To lahko storite tako, da do 31. decembra 2014 sporočite Davčni upravi RS, da 0,5 % vaše dohodnine nakažete na davčno
številko SI23555858 ZDSLU:
- preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si,
- ali pisno, spodnji obrazec izpolnite in ga pošljete na ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana,
- ali ustno na zapisnik na vašem davčnem uradu.
Hvala, ker pomagate slovenskim umetnikom!
Aleš sedmak
Predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Davčni zavezanec (ime in priimek oziroma naziv): ………………………………………………………………………
Podatki o bivališču (naselje, ulica, hišna številka): ………………………………………………………………………
Poštna števila in ime pošte: ……………………………………………………………………………………….
Davčna številka: ……………………………. Pristojni davčni urad, izpostava: …………………………........
ZAHTEVA
Za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime ali naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

23555858

0,5

Kraj in datum ………………………………………

Podpis zavezanca …………………………………

=================================
PRISPEVKI ZA PIZ IN ZZ V LETU 2014
Podjemne, avtorske in druge primerljive pogodbe bo v letu 2014 uvedena enotna ureditev glede plačevanja prispevkov, kot
je pojasnjeno v nadaljevanju. Ne glede na navedeno pa velja opozoriti, da za podjemne pogodbe še vedno obstaja
obveznost za plačilo posebnega davka po stopnji 25%, kar za avtorske pogodbe, kot do sedaj, ne velja.
Glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) od 1.1.2014 velja:
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1. da bo izplačevalec prejemka ob izplačilu po 1.1.2014 obračunal prispevek zavarovanca v višini 15,5% od bruto prejemka
in prispevek delodajalca v višini 8,85% od bruto prejemka, če
prejemnik dohodka ni vključen v obvezno PIZ na drugi podlagi, oziroma
2. da bo izplačevalec prejemka ob izplačilu po 1.1.2014 obračunal le prispevek v višini 8,85% od bruto zneska (velja enako
kot do sedaj), če je oseba vključena v obvezno PIZ na drugi podlagi. Za namene izpolnjevanje teh obveznosti je potrebno
pred izplačilom dobiti od pogodbenika oziroma avtorja izjavo, s katero izplačevalcu sporoči svoj status oziroma sporoči, če je
vključen v zavarovanje iz drugega naslova ali ne.
Prispevek se mora obračunati vsem, razen tistim, ki so upokojeni oz. so že vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za polni delovni čas ter bodo posredovali izjavo v računovodsko službo - (Priloga : Izjava
pogodbenega/honorarnega sodelavca).
V kolikor se pogodbeni sodelavec ne bo opredelil o tem ali je vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali ne, se mu
bo prispevek obračunal.
Glede prispevkov za zdravstveno zavarovanje (ZZ) od 1.2.2014 velja, da je potrebno ob izplačilu potrebno obračunati
prispevke za ZZ v višini 6,36% od zneska prejemka (prispevek se plača v breme zavarovanca) in prispevek za poškodbe pri
delu v višini 0,53% od bruto zneska (prispevek je breme izplačevalca). Navedeno velja tako za avtorske, kot tudi podjemne
in ostale podobne pogodbe.
Prispevek ZZ 6,36% bo obračunan ne glede na vključenost v obvezno zavarovanje. Prispevek za ZZ se namreč plačuje na
vsak prejemek iz drugega pravnega razmerja, ki se šteje za dohodek po Zdoh-2 in ni oproščen plačila dohodnine (izjema je
dohodek za študentsko delo.)
IZJAVA POGODBENEGA/HONORARNEGA SODELAVCA
S 1.1.2014 se je pričel izvajati 18. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) objavljen
v Ur.l. RS,št. 96/2012 z dne 14.12.2012.
Z uveljavitvijo tega člena se predvideva plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev
(prejemnikov izplačil) od honorarjev / podjemnih pogodb v višini 15,50 % od bruto prejemka. Prispevek bo obračunan vsem
pogodbenim sodelavcem, ki niso vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.
Ime in priimek______________________________________________________________
Naslov__________________________________________________________________________
Davčna številka:________________________________EMŠO: ____________________________
Spodaj podpisani podajam naslednjo izjavo, da sem v času opravljanja pogodbenega dela ustrezno obkrožite:
 uživalec pokojnine iz Slovenije
 delavec v delovnem razmerju v Sloveniji zaposlen za polni delovni čas
 delavec v delovnem razmerju v Sloveniji zaposlen za delovni čas krajši od polnega – 20 ur na teden
 delavec v delovnem razmerju v Sloveniji zaposlen za delovni čas krajši od polnega – 20 ur na teden, za razliko do
polnega delovnega časa je prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje PIZ po 25. Členu ZPIZ-2
 samozaposlena oseba (npr. s.p.) ali je družbenik-poslovodna oseba v d.o.o., in iz tega naslova obvezno
zavarovana za polni zavarovalni čas
 brezposelna oseba, ki ne prejema denarnega nadomestila za brezposelnost
 brezposelna oseba, ki ne prejema denarnega nadomestila za brezposelnost in je zdravstveno zavarovana kot
vzdrževani družinski član po starših oziroma zakoncu
 brezposelna oseba, ki prejema denarno nadomestilo za brezposelnost in je iz tega naslova zavarovana za 40 ur na
teden
 študent, ki je prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje PIZ po 25. Členu ZPIZ-2 za 40 ur na teden in je
zdravstveno zavarovan kot družinski član
 študent, ki ne prejema družinske pokojnine in ni prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje PIZ po 25. Členu
ZPIZ-2 in zdravstveno zavarovan kot družinski član
S podpisom izjave se zavezujem, da bom vse naknadne spremembe svojega zavarovalnega statusa pisno sporočil
izplačevalcu, najpozneje v roku dveh delovnih dni ter prevzemam odškodninsko odgovornost za morebitne netočne
navedbe v tej izjavi ali nepravočasno sporočene naknadne spremembe zavarovalnega statusa, ki bi imele za
posledico napačen obračun davkov in prispevkov od pogodbenega dohodka.
Kraj in datum:
Podpis:
___________________
=====================
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NAŠI ČLANI SE PREDSTAVLJAJO PO SVETU
V Okrožnicah začenjamo z novo rubriko »Naši člani se predstavljajo po svetu«, saj vas je vse več, ki vam je prisluhnila tujina
in ki svoje delo predstavljate izven naših meja. Prosimo vas, da nas sproti obveščate o svojih projektih in razstavah, ki jih
boste imeli v tujini. Dodate lahko vabilo, fotografije in material po izboru, da bomo lahko novico objavili na spletu in FB.
Andrej Pavlič in Vlado Stijepić sta bila med 3000 prijavljenimi umetniki iz 100 držav sveta, izbrana za letošnjo veliko
razstavo Nord Art, ki sodi med največje letne razstave sodobne umetnosti v Evropi in je postavljena v bivši livarni v
severnem delu Nemčije (Schleswig und Holstein). Razstava je že 16. po vrsti, je selekcionirana in mednarodna žirija je na
koncu izbrala le 250 avtorjev, kar kaže na velik uspeh naših dveh članov, ki sta pri projektu prisotna že drugič. Razstava nudi
obiskovalcem pregled sodobne umetnosti v prav posebnem okolju bivše tovarne, kjer se med seboj prepletata krhek šarm
bivšega industrijskega objekta in sodobna umetnost.
Prilagamo vam spletni naslov Nord Art razstave in če želite sodelovati se lahko za prihodnje leto še prijavite:
http://www.nordart.de/en/. Če imate s tem v zvezi kaka vprašanja, se mirno obrnite na nas v Zvezi.
Beti Bricelj je razstavljala v ZDA, v Dallasu, v muzeju, ki je namenjen geometrijski umetnosti »Museum of Geometric
and MADI Art«. Odmev njene razstave, kamor jo je povabila Dorothy Masterson, direktorica muzeja, je bil izreden.
Beti so povabili tudi v Geoform spletno galerijo, ki deluje od 2005 dalje in kjer so fokusirani na sodobno geometrijsko
abstrakcijo in zbirajo umetnike celega sveta.
http://geoform.net/artists/beti-bricelj/
Pri Art Unlimited, London, so jo vključili med 100 najbolj perspektivnih sodobnih avtorjev likovnikov za kar ji lahko samo
čestitamo in želimo še več tovrstnih uspehov v prihodnje.
Barbara Jurkovšek razstavlja v galeriji sodobne likovne umetnosti in obrti v Wilson Huges Gallery v Roanoke Valley,
Virginija, ZDA, kjer je imela tudi svoje predavanje in kjer je požela veliko uspeha.
POVABILA K RAZNIM PROJEKTOM
Dušan Oberč, vodja projekta, vabi k razstavi z naslovom Ljubljana:
Spoštovani! Za naslednje leto pripravljam razstavo z delovnim naslovom Ljubljana, videna z očmi umetnikov. Sodelovalo bo
štirideset slikarjev vseh generacj (razstavljene bodo tudi podobe Plečnika (risbe za cerkev na Barju in portala Žal), Kalina
(fasada Državnega zbora) in Mirsada Begića ( vrata stolnice), tudi po en predstavnik slovenskih slikarjev iz zamejstvain trije
študentje ALU. Razstava bo postavljena l. 2015 v Ljubljani, gostovala bo še , na Dunaju, v Celovcu in Trstu. Ob tej
priložnosti bo izšla tudi knjiga, v kateri bodo predstavljeni slikarji in razstavljena likovna dela (predvideno 3000 izvodov). Vsak
sodelujoči prejme dva izvoda.
Vabim Vas, da sodelujete v projektu z dvema slikama (olje, akril, …) na temo Ljubljana. Format ni predpisan, priporočam pa
srednje velikosti slik (npr. +/- 50x40 cm). Sliki je potrebno naslikati oziroma oddati do konca avgusta 2014. Za objavo v knjigi
potrebujem tudi kratek življenjepis in Vašo osebno fotografijo. Za vse informacije sem vam na voljo na e- naslovu ali telefonu:
041 628 100, e-naslov: oberc.dusan@gmail.com
X. mednarodni likovni extempore Vipavski Križ 2014
Organizator extempora je Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske. Extempore traja od petka, 3.oktobra do nedelje,
5.oktobra 2014. Tehnika in tema sta prosti.
Udeleženci ustvarjajo na terenu ali v improviziranem ateljeju galerije Doma krajanov v Vipavskem Križu. Za kosila, večerje in
pijačo poskrbi organizator, slikarski material in slikarske podlage prinesejo udeleženci s seboj. Dela bodo neuokvirjena
razstavljena v Galeriji Doma krajanov v Vipavskem Križu od nedelje 5. okrobra do predvidoma 5. novembra 2014.
Udeleženci niso obvezani pustiti nobenega likovnega dela v trajno last organizatorja, lahko pa kako delo donirajo za naše
sponzorje.
Program:
Petek, 3.okrobra 2014: dopoldne prihod udeležencev v Vipavski Križ v Dom krajanov med 9.00 in 12.00 uro. Skupen
sprehod skozi srednjeveško mestno jedro, ob 13.30 uri skupno kosilo pri Andreji in Andreju Perku. Popoldan slikanje do
18.00 ure, nato vožnja do vasi Osek na otvoritev razstave slik Silve Karim in 'mizica ponuja' (stara šola v Oseku) ...
Sobota, 4.oktobra: dopodne slikanje do 13.00 ure, ob 13.30 uri kosilo pri Perkovih, popoldan slikanje do 18.ure, nato odhod
v Lokarjevo galerijo v Ajdovščino na ogled razstave Juričića, Šumonje in Milotića iz HDLU Istre iz Pule. Ob 19.30 večerja pri
Perkovih, nato druženje in kulturni program.
Nedelja, 5.oktobra: dopoldan slikanje do 13.00 ure, ob 13.30 kosilo pri Perkovih, nato dokončanje slik, postavitev razstave z
otvoritvijo ob 18.30 uri. Pogostitev in druženje...
Vabljeni gostje (Aleš Sedmak, Zdravko Dolinšek , Viktor Šest, Janko Orač, Polona Demšar, Agata Pavlovec, Mladen Milotić)
bodo nastanjeni pri Perkovih. Se vidimo v Vipavskem Križu, Vladimir Bačič
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3. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ - ZDSLU 2014
Že tretje leto teče v Kranju v organizaciji Društva likovnih umetnikov Kranj in v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih
likovnih umetnikov mednarodni festival, ki je za celotno našo likovno in vizualno umetnost izrednega pomena. Letošnja
manifestacija je posvečena asemblažu in kolažu, sodelovalo bo 130 umetnikov iz 12 držav in kot sleherno leto obljublja
veliko lepih in zanimivih razstav, ki bodo raztresene pokranjskih galerijah in razstavnih prostorih in na katerih bodo sodelovali
umetniki iz devetih držav sveta. V Kranju bo znova zaživela mednarodna likovna scena, mreženje med raznimi likovnimi
društvi postaja iz leta v leto intenzivnejše in še močneje se med umetniki tkejo vezi in spletajo pomembne povezave. Vidimo,
da se na kranjski festival umetniki znova radi vračajo, prav tako pa se manifestaciji v vse večjem številu pridružujejo novi.
http://www.sta.si/vest.php?id=2056358/ povzetek iz novinarske konference.
RAZSTAVE
Galerija ZDSLU
Robert Lozar, Slike n slike s kontekstom (neobdavčljivim!), 8. 5. – 30. 5. 2014
TNM - Trbovlje novomedijsko mesto, novomedijska razstava, 10.6. 2014 - 17.7.2014
Pripoved v steklu, 25.7. - 14.8.2014
Galerija Veselov vrt
D. Vit Rozman & Marta Frei: Vrt štirih letnih časov / ZIMA 2014, 16.4.- 30.5.2014
Nina Koželj in Cordue, 21.6.- 21.7.2014
DVORANA GALERIJA, Gospodarsko razstavišče,
Majski salon 2014, Voda, 15. 5. – 13. 6. 2014
Slovenski kulturni center Korotan, Dunaj
Potovanje II, Majski salon 2014, Voda, 5.6.- 31.8.2014
Lokarjeva galerija, Ajdovščina
Potovanje II, Majski salon 2014, Voda, 26.6.- 31.8.2014
MGLC
Prečenja / Crossings , 15.5. – 20.7.2014
Andrej Jemec, 29.7.- 2.11.2014
Mina Fina, 29.7.- 2.11.2014
Galerija KRKA Novo mesto
Leon Zakrajšek, 5.6. – 5.9. 2014
Galerija »Jožef Stefan«
Peter Škerl, 19.5. – 6.6.2014
Ljubljanski grad- Palacij
Lojze Spacal, 3.7.Ljubljanski grad- Galerija ' S'
National Geographic – 50 najboljših fotografij, 7.7. -14.9.2014
Galerija DLUL
Inside –Out, 3.6. – 30.6. 2014
Kabinetna razprodaja, 7.8.-7.9.2014
Galerije Miklova hiša
To ni ljubezenska pesem, 30.7. -31.8.2014
Galerija KRKA Ljubljana
Lojze Kalinšek, 12.6. – 4.9. 2014
Moderna galerija –
Božidar Jakac in fotografija, 12.6. MG + MSUM
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Politizacija prijateljstva, 1.7. – 28.9. 2014
Muzej in galerije mesta Ljubljane – Mestna galerija Ljubljana
net.art Painters and Poets, 19.6. – 31.8. 2014
Muzej in galerije mesta Ljubljane – Kulturni center Tobačna 001
Ovidiu Anton, 12.6. -18.7. 2014
Narodni muzej Slovenije – Prešernova v Ljubljani
Nadčasovni Emonec Veljka Tomana, 13.6. – 14.9.2014
Galerija Loterija Slovenije
Anže Jurkovšek, 9.7. – 5.9.2014
Loški muzej - Galerija Ivana Groharja
Pavel Bizovičar, 26.6. – 31.8. 2014
Loški muzej in ZUŠL – Galerija na gradu
Zbirka v nastajanju, 17.6. – 7.9.2014
Galerija DLUM
Vabljeni mladi 2014, 2.7. – 29.7.2014
UGM Studio
Eva Lucija Kozak in Adrijan Praznik, Neujemanja II, 11. 7. - 23. 8. 2014
Pilonova galerija Ajdovščina
José Pedro Cortes, Bojan Radovič, 13.6. - 4.7.2014
Ivo Prančič, 10.7. – 29.8.2014
Galerija Božidar Jakac –nekdanja samostanska cerkev
Milan Erič in Zvonko Čoh, 23.5. 31.8.2014
Galerija Božidar Jakac – Lamutov likovni salon
Josip Korošec, 6.6. -8.8.2014
Galerija Božidar Jakac –t.i. lapidarij
Katja Oblak, 27.6. -25.8.2014
Galerija Prešernovih nagrajencev
Ciuha-Šubic-Vidic, 4.7.- 19.9.2014
Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Kranj
David Ličen in Polona Ličen Kunaver, 22.5. – 30.6.2014
Grad Podsreda
Arven Šakti Kralj Szomi, 25.7. - 25.8.2014
Galerija Herman Pečarič Piran
Vizije v bronu, Iz zbirke bronastih skulptur Galerije-Muzeja Lendava,
Galerija Loža, Koper
Slast, 18.4. -31.7.2014
Stekleni atrij ljubljanske Mestne hiše
Peter Škerl, 24.7.- 28.8.2014
Galerija Kresija
Eva Lucija Kozak in Dominik Mahnič, 22.7. – 28.8.2014
Galerija Alkatraz
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Damijan Kracina, 10.7.2014
Galerija Murska Sobota
Naključja 3, 10.7. -17.9.2014
Cerkev Device Marije v Bovcu
Agata Pavlovec, 11.7. – 14.9.2014
BV Galerie, Celovec
Ujeto v tančici. Robert Černelč, Simon Kastelic, Nika Zupančič, 5.-27.5.2014
Razstavišče Giuseppe Negrisin v Miljah
IZ(S)OLA VIZ(S)UAL(E) A.D. 20 14 (IZOLANI), 16.7.- 3.8.2014
Tovarna umetnosti, Albin Promotion, Majšperk
Brun, Šubic, Tutta, 22.5. -14.6.2014
Galerie Centrum, Graz
Simona Šuc, Jože Šubic, 5.6. -28.6.2014
Lep pozdrav,
Aleš Sedmak, predsednik ZDSLU
Olga Butinar Čeh, kustosinja
Ljubljana, 3. 9. 2014
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