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»Prava ideja je tista, ki v času digitalizacije in robotizacije ohranja  
ali ustvarja nova delovna mesta. Učinki prave ideje so pozitivni rezultati.  
Tako na finančnem področju kot na poti osebne rasti in razvoja človeštva.« 

Spoštovani poslovni partner, 
ponosna in hvaležna sem, da skupaj gradimo uspešne zgodbe. Preverite, kako mi je 
s sledenjem svoji viziji »prave ideje« kljub trnovi poti in težki osebni izkušnji zaradi 
izgorelosti uspelo ustvariti uspešno podjetje na izjemno konkurenčnem področju.  
Več na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174524246 v oddaji Prava ideja. 

Organizacija dela v e3plus in izdelava zaključnega računa
Dokumentacijo za leto 2017 smo obdelali, v izdelavi imamo še zaključni račun in davčni 
obračun. Poklicali vas bomo, da se dogovorimo za ustrezen termin zaključnih računov 
in prevzema dokumentacije za leto 2017, ki bo v Šenčurju, v ponedeljek, 26. 3. 2018 ter 
v Domžalah, v torek, 27. 3. 2018. 

Bi radi imeli več kakovostnega časa zase, za svojo družino  
in bili bolj učinkoviti pri delu?
Pridružite se nam na usposabljanju Organizirani vodja dne 13. 3. 2018, od 8. do 15. ure, 
na Mlakarjevi ulici 76 v Šenčurju. Z nami bo ga. mag. Irena Deželak. Več v prilogi.
Prijavite se na erika@e3plus.si, po telefonu ali preko FB: https://docs.google.com/
forms/d/1MPLJlIN8N8x3zLzY5KDkKD7bp6b_urWHff7XsH9L9Cc/viewform?edit_requested=true.

Strošek javne objave 
Strošek javne objave za samostojne podjetnike znaša 10,37 EUR, za gospodarske družbe 
pa 38,43 EUR. Društva in zavodi so oproščeni plačila. Nezavezani za oddajo letnega poro-
čila so le normirani samostojni podjetniki.

Odločbe za letni dopust
31. 3. 2018 je rok za izdelavo sklepov o višini letnega dopusta za zaposlene. Delodajalci, 
čim prej nam sporočite spremembe, ki vplivajo na višino dni letnega dopusta (število 
otrok do 15. leta, spremembo delovnega mesta, deljen delovni čas, delo ob nedeljah ali 
praznikih), da vam lahko pripravimo odločbe za letni dopust. Za otroke do petnajstega 
leta potrebujemo EMŠO.

Prispevki za kmete 
Za kmete bo FURS izjemoma še ta in naslednji mesec poslala položnice za plačilo pri-
spevkov. V primeru, da položnic ne bi prejeli, prosim pokličite. Mi smo pripravljeni in vam 
bomo v prihodnje mesečno pošiljali položnice  za socialno varnost iz naslova kmečkega 
zavarovanja. 
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Izvajalci nastanitvene dejavnosti 
Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji morajo obstoječe nastanitvene obra-
te vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). V sistem eTurizem začnejo izvajalci 
poročati dnevne podatke o gostih in prenočitvah s prvim dnem naslednjega meseca po 
vpisu v RNO ozirom lahko še isti dan, v kolikor imajo na ta dan že prijavo gostov.

Plačilo davkov in prispevkov s plačilnimi karticami  
brez provizije
Uprava Republike Slovenije za javna plačila od 1. marca 2018 dalje omogoča zavezancem 
plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) 
brez stroškov plačilnih storitev. Zavezanci lahko plačujejo vse obvezne dajatve.
Plačevanje je možno na plačilnih mestih UJPlačam: Slovenski trg 2 v Kranju, Dunajska ce-
sta 25 v Ljubljani, Pristaniška ulica 10 v Kopru itd. in sicer v ponedeljek, torek, četrtek in 
petek med 8.00 in 15.00 uro in v sredo med 8.00 in 17.00 uro.

Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Aktualni-razpisi
Ključna področja MGRT-ja so: internacionalizacija, industrializacija, digitalizacija ter skla-
den regionalni razvoj. Prednostne tematike so: pametna mesta in skupnosti, pameten 
zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pri-
delava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, ra-
zvoj materialov kot produktov.

Prvi koraki v svet podjetništva 
Če poznate koga, ki razmišlja o podjetništvu in se ukvarja z večno dilemo s.p. ali d.o.o., 
mu lahko brezplačno podarite naš paket Prvi koraki v svet podjetništva v vrednosti 
60 EUR. 

Opomnik
12. 3.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
12. 3.  plačilo mesečne akontacije davka od dohodka iz dejavnosti 
12. 3.  plačilo mesečne akontacije davka od dobička
13. 3.  usposabljanje e3plus: Organizirani vodja 
15. 3.  izplačilo plač in plačilo prispevkov, davkov 
15. 3.  plačilo prispevkov za samozaposlene 
15.–22. 3. ePobot 
26. 3.  podpis bilanc in prevzem poslovne dokumentacije v Šenčurju
27. 3.  podpis bilanc in prevzem poslovne dokumentacije v Domžalah
30. 3.  plačilo DDV
3. 4.   oddaja zahtevka za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo


