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Naše najnovejše novice
V računovodstvu smo začasno uvedli gibljiv delovni urnik, saj ima tretjina sodelavk otroke 
v prvi triadi šole in ti pri šolanju nujno potrebujejo pomoč staršev.
Prosim vas za razumevanje in podporo. Ne čakajte na naš poziv in sami čimprej dostavite 
dokumentacijo, telefone pa prosim uporabite le v poslovne namene, še bolje pa, če nam 
pošljete elektronsko sporočilo. 
V ta namen smo odprli dostop do e.vasco.si, kjer lahko s svojim uporabniškim imenom in 
geslom odložite skenirane ali slikane dokumente. Na telefon si lahko naložite brezplačno 
aplikacijo za skeniranje OFFICE LENS ali COM SCANNER. 
Dokumentacijo dostavite kot običajno po pošti ali osebno in jo odložite v škatlo pred vho-
dom. Potem nas pokličite in nadaljevali bomo preko telefona in spletne pošte.
Potrudile se bomo, da boste pravočasno izplačali plače na prave račune z vsemi COVID po-
sebnostmi in plačali DDV. Oddale bomo tudi vse obrazce, kot nam narekuje zakonodaja. 

Rade smo v vaši družbi, ponosne smo na vas in vesele, da lahko delamo to kar rade dela-
mo. Hvaležne smo, da smo zdrave, da delamo in da smo lahko tudi s svojimi družinami. 
V e3plus se leta trudimo za dobro delovno okolje, izjemne situacije pa zahtevajo nove raz-
misleke, tudi prilagoditve. Preberite si članek iz Dela: https://www.delo.si/gospodarstvo/
kariera/v-casu-covida-se-vecje-potrebe-po-deljenju-znanja/.
Želimo vam vse dobro.

Odrejena karantena ali varstvo otroka
Delodajalci vložite Vloge za uveljavljanje pravic do povračil izplačanih nadomestil plač na 
portal ZRSZ v 8 dneh od pričetka odsotnosti zaradi odrejene karantene ali odsotnosti z 
dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva oz. to pravočasno sporočite, če 
vloge za vas oddajamo v e3plus.

Regres za zaposlene po 1. 7. 2020
Do konca leta izplačajte neizplačan del regresa in sorazmerni del regresa za zaposlene 
od 1. 7. 2020.

Evidenca dela zaposlenih
Delodajalci bi morali voditi evidenco o zaposlenih delavcih, o stroških dela ter izrabi de-
lovnega časa. 
Preverite in ažurirajte evidence, ker inšpektorji za delo ob nadzoru poleg pravilnega ob-
računa plač kontrolirajo tudi to dokumentacijo.

Kako dolgo še? 
V marcu smo iz bilanc padli v prvi val epidemije, zdaj smo v drugem in pripravljamo se 
na nove bilance. Kdaj bo sledil tretji, četrti ... 
Bomo zdržali?
Varujte svoje zdravje in zdravje drugih ter z zaupanjem zrite v prihodnost. 



Inventura 
Prejeli boste inventurno listo za pomoč pri popisu osnovnih sredstev. Preverite artikle 
in dopišite komentarje (uničeno, pokvarjeno, zastarelo, prodano) in podpisano vrnite.
Enako velja za kartice kupcev in dobaviteljev. Pregledane in podpisane kartice s komen-
tarji (plačano v gotovini, prosim izterjavo, dvomljiva terjatev) vrnite v računovodstvo. 
Za že zapadle terjatve predlagam, da čim prej pošljemo opomine in izvršbe. Opomin ni 
več obvezen, lahko takoj predlagamo izvršbo sredstev na računu pri banki ali premični-
nah in nepremičninah dolžnika.

Brezplačne zaščitne maske
Posredujem javni poziv za brezplačne zaščitne maske na OZS. Prijava do 15. 11. 2020 na: 
https://www.ozs.si/maske.

Zavod FIC (free ideas center)
Zavod FIC je organizacija, ki pomaga podjetnikom do več idej, več pogledov in do premi-
ka iz točke, kjer podjetnik ne vidi izhoda. Več o delovanju Zavoda FIC – center brezmejnih 
idej (free ideas center) na: https://www.freeideascenter.si/
V teh kriznih časih pandemije lahko pošljete svojo zgodbo na info@freeideascenter.si. 
Vsak mesec bo izbrano eno podjetje, ki bo prejelo 2-urno pomoč v obliki več strokovnja-
kov, ki bodo hkrati razmišljali in pomagli samo vam. Na ta način bomo PODARILI svoj čas 
in pomagali podjetnikom od 15. 11. 2020 do 31. 3. 2021 tudi v e3plus računovodstvu.

Priporočeno branje: Oleg Torsunov, ZAKONI SREČNEGA ŽIVLJENJA

Naslov knjige govori sam zase. Nagovarja nas k tem, da postanemo srečni. Kako? 
Zagotovo tako, da prepoznamo nepopustljivo potrebo, da začnemo nemudoma 
preučevati zakone narave in logiko za vsakim dogodkom v življenju. Sreča se skri-
va v vseh nas in ta knjiga pomaga, da jo privabimo.
Knjiga, govori o sili časa in temelji na predavanjih in delavnicah zdravnika in psiho-
loga dr. Olega G. Torsunova, pomaga bralcem razumeti njihove lastne kreposti in 
šibkosti ter univerzalne zakone, ki vplivajo na vsakdanje življenje. Zahvaljujoč zna-
nju, ki ga je avtor pridobil iz najstarejšega vira modrosti, Ved, lahko vsakdo očisti 
svoj notranji svet, spozna moč notranjega jaza in si ustvari svoj lastni »grad« sreče.

Opomnik:
10. 11. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 
10. 11. akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 10. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
16.–19. 11. ePobot
16. 11. izplačilo plač in nadomestil plač 
20. 11. plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
30. 11. plačilo DDV
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