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Misli ustanovitelja 
Appla - Steva Jobsa

»Dosegel sem vrhunec uspeha v poslovnem svetu. V očeh drugih je moje življenje 
prispodoba za uspeh. Vendar pa sem imel poleg dela malo veselja. Na koncu je bogastvo 
samo dejstvo življenja, na katero sem se navadil.

V tem trenutku, medtem ko ležim v bolniški postelji in se spominjam vsega svojega 
življenja, spoznavam, da so vsa priznanja in bogastva, ki sem jih prejel s toliko ponosa, 
zbledela in postala nepomembna pred obličjem prihajajoče smrti.

V temi, ko gledam v zelene lučke aparatov za ohranjanje življenja in poslušam brnenje 
mehanskih zvokov, občutim dah boga smrti, ki se mi približuje.

Zdaj vem, da ko pridobimo dovolj bogastva za svoje celotno življenje, bi morali iskati druge 
stvari, ki niso povezane z bogastvom ... To mora biti nekaj veliko bolj pomembnega: morda 
medčloveški odnosi, morda umetnost, morda sanje iz mladih dni ...

Bog nam je dal čute, da občutimo ljubezen v srcu vsakogar in ne iluzij, ki nam jih prinaša 
bogastvo.

Bogastva, ki sem ga pridobil v življenju, ne morem nesti s sabo. Kar lahko nesem s sabo, so 
spomini kot rezultat ljubezni. To je pravo bogastvo, ki vas bo spremljalo, bo z vami, vam 
bo dalo moč in osvetlilo pot za naprej.

Ljubezen lahko potuje tisoč kilometrov. Življenje ima omejitev. Pojdite, kamor želite. 
Dosezite višine, ki jih želite doseči. Vse je v vašem srcu in vaših rokah.

Katera postelja je najdražja na svetu? Bolniška postelja.

Lahko nekoga zaposlite, da vozi avto za vas, da vam zasluži za denar, ne morete pa imeti 
nikogar, ki bi nosil bolezen za vas. Materialne stvari, ki se izgubijo, je mogoče najti. Obstaja 
pa ena stvar, ki je ni mogoče nikoli najti, kadar se izgubi, in to je – življenje.

Ko gre človek v operacijsko dvorano, dojame, da obstaja knjiga, katere branje je treba šele 
končati – Knjiga zdravega življenja.

V katerikoli življenjski fazi ste, bo sčasoma prišel dan, ko se boste morali soočiti s tem, da se 
zavese spuščajo.

Hrani ljubezen za svojo družino, ljubezensko zvezo, ljubezen za svoje prijatelje ... 
Varujte sebe, Skrbite za druge.«



V tokratni poletni številki ste si na naslovni strani lahko prebrali zanimive misli Stava Jobsa. 
Misli, ki nas zagotovo prisilijo, da se tudi sami v sebi kdaj vprašamo : »Kako jutri?«.

V preteklem letu in pol smo se v našem podjetju precej ukvarjali s tem, kam bo šla pot 
našega poklica v prihodnosti. Ko načrtujemo prihodnost najpogosteje slišimo pojme kot 
so digitalizacija, tehnološki razvoj, itd.. Zelo zanimivo dejstvo je, ko potegnemo črto čez 
aktivnosti leta, da pri ljudeh zaznavamo strah pred spremembami, strah tudi pred tistimi 
spremembami, ki naj bi prinesle boljše življenje, bolj zdrave službe.

Že zgodovina je pokazala, da se je svet zaradi tehnološkega napredka spreminjal, da pa je 
v večini primerov strah pred spremembami bil plod bodisi marketinških in propagandnih 
aktivnosti ali pa lastnega strahu za obstanek. 

Bolj se zakopavam v računalnike, digitalizacijo, avtomatizacijo, vse bolj tudi ugotavljam, da 
je tudi vsak čudež tehnike brez človeka kot torta brez češnje.

Moje mnenje je, da bomo ljudje, kljub napovedanim tehnološkim in razvojnim revolucijam, 
zaradi naših izkušenj in predvsem čustev tudi v prihodnosti še kako pomembni, tudi zato, 
da bomo »robote« znali uporabiti v smeri boljšega in bolj zdravega življenja. 

Tudi zato smo vam danes v branje ponudili nekoliko drugačno uvodno stran. 

Članek, ki mi je priletel pred oči že pred leti in je zagotovo pravšnji, da vsakega od nas vsaj 
nekoliko opomni, da je vse tukaj zgolj »na izposoji«.

Vse dobro, 
Hinko

Uvodnik

Potrdilo št. 112



V trgovini imajo novo kolektivno pogodbo in višje plače
Kolektivna pogodba velja od 15. avgusta

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/887-v-trgovini-ima-
jo-novo-kolektivno-pogodbo-in-visje-place

Obdavčitev v nagradnih igrah
Nagrada do 42 EUR ni obdavčena. Če nagrada znaša več kot 80 EUR mora 
podeljevalec nagrade plačati akontacijo dohodnine, kar pomeni, da bi 
zavezanec (brez drugih dohodkov) dobil vračilo dohodnine. V primeru 50 
EUR nagrade pa akontacija ni bila plačana, kar pomeni, da mora prejemnik 
na letni ravni doplačati dohodnino.

Pot to članka: https://pristar.si/zanimivosti/kratke-zanimi-
vosti/869-obdavcitev-v-nagradnih-igrah?highlight=WyJvYmRhdlx-
1MDEwZGl0ZXYiXQ==

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2017
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so v letu 2017 ustvarili večji 
skupni prihodek kot v letu 2016, več neto dodane vrednosti in neto 
čistega dobička ter povečali število zaposlenih. Plačilna disciplina se 
izboljšuje, število plačilno nesposobnih poslovnih subjektov je bilo nižje 
kot v preteklih letih.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/850-poslovanje-gospo-
darskih-druzb-v-letu-2017
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Kako ceneje do gotovine na 
Hrvaškem
Pred obiskom držav, kjer lokalna valuta ni evro, banke komitentom 
svetujejo, naj preverijo stroške plačil in dvigov s plačilnimi karticami. 
V NLB svetujejo, naj za dvige gotovine na bankomatih uporabijo 
debetno, in ne kreditno kartico, ter izberejo možnost brez konverzije.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/889-kako-ceneje-do-
gotovine-na-hrvaskem

Kdo so povezane osebe ?
Povezana oseba po zakonu (po splošnih pravilih s 16. členom zakona 
o dohodnini) je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali 
običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec 
zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, 
zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje 
in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. 
Za družinskega člana se šteje tudi partner oziroma partnerica, s 
katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/823-kdo-so-pov-
ezane-osebe

 

Za lažji dostop 
skenirajte QR kodo  

Za lažji dostop 
skenirajte QR kodo  



Višina odpravnine pri odpovedi iz 
poslovnega razloga
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je dolžan 
izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna 
mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v 
zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delavcu pripada odpravnina v višini:
– 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri   
 delodajalcu več kot eno leto in do deset let,
– 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri   
 delodajalcu več kot deset let in do 20 let,
– 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri   
 delodajalcu več kot 20 let.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/884-visi-
na-odpravnine-pri-odpovedi-iz-poslovnega-razloga

Določila Zakona o delovnih razmerjih 
glede izrabe letnega dopusta
Sezona koriščenja dopustov je v polnem teku, s tem pa tudi več vprašanj 
na temo izrabe letnega dopusta – kakšne so pravice in obveznosti, tako 
delavca kot tudi delodajalca. Določila glede trajanja letnega dopusta, 
izrabe, načina izrabe in druga z letnim dopust povezana določila najdete 
v Zakonu o delovnih razmerjih. Prav tako pa se je potrebno seznaniti z 
vsebino kolektivnih pogodb, ki morebiti veljajo za vas.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/891-dolocila-zakona-o-
delovnih-razmerjih-glede-izrabe-letnega-dopusta
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Obveznost zaposlovanja invalidov 
v Sloveniji
V Sloveniji velja temeljni zakon, ki ureja pravico do zaposlitvene rehabilitacije in 
nekatera vprašanja  zaposlovanja invalidov ter določajo druge oblike, ukrepi in 
vzpodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja. Poleg zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov velja še  Uredba o določitvi kvote 
za zaposlovanje invalidov, ki med drugim določa tudi delež zaposlenih invalidov od 
celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/855-obveznost-zaposlo-
vanja-invalidov-v-sloveniji

Prenos lastništva in vodenja v 
družinskih podjetjih
Družinska podjetja so pomemben člen gospodarstva, ki zaposluje okrog 70% 
delovno aktivnega prebivalstva. Posebna so zaradi večje stabilnosti in pripadnosti 
podjetju, saj v njih sodelujejo družinski člani, poslovna tradicija običajno sega iz 
roda v rod. V družinskem podjetju se stikajo lastniški, poslovni in družinski interesi 
na poseben način, usklajevanje vsega trojega pa zahteva veliko znanja in izkušenj.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/830-prenos-lastnist-
va-in-vodenja-v-druzinskih-podjetjih

Kako in zakaj pravilno postopati 
s problematičnim delavcem?
Odgovor je lahko čisto kratek in zelo preprost. Tako in zato je potrebno pravilno 
postopati s problematičnim delavcem, da se izognemo »pastem« delovnega prava. 
Pri tem se vsekakor nadalje odpirajo vprašanja, zakaj in kako se jim izogniti, kdo 
sploh je problematičen delavec, kakšne cilje zasledujemo s svojimi ukrepi ipd.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/871-kako-in-zakaj-pravil-
no-postopati-s-problematicnim-delavcem
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Investicija ni strošek,
je pa finančno breme.

Investicija je lahko primerjalna prednost ali pa začetek konca. 
Najprej si moramo odgovoriti, zakaj investicijo potrebujemo in ali ni 
alternativnih poti za doseganje ciljev. S čim manj sredstvi je potrebno 
opraviti storitev, izdelati izdelek ali posredovati blago do plačilno 
sposobnega kupca. Od upoštevanja vseh znanih dejavnikov tveganja 
in dejanskih potreb po investiciji, je odvisno ali bo investicija izboljšala 
primerjalne prednosti podjetja, ali pa bo investicija finančno breme in ovira 
za rast.

Investiramo v opremo, zgradbe, terjatve, pa tudi v nakup podjetja. Vse te investicije 
imajo posledice na obratni kapital. Imamo dobiček, plačujemo davek na uspeh, 
denarja pa ni. Običajno vpliv investicije na obratni kapital zanemarimo, 
kar pomeni, da smo načrtovali premalo finančnih virov. To lahko delamo 
zavestno, da prikažemo bolj donosno investicijo, ali pa se ne zavedamo 
finančnih posledic investiranja.  

Investicija ni strošek, je pa finančno breme.

Pot to članka: https://pristar.si/o-nas/novice/819-
investicija-ni-strosek-je-pa-financno-breme
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