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Spoštovani poslovni partnerji,
pravijo, da naša umska energija privlači tisto, o čemer razmišljamo. Da dobimo to,  
o čemer razmišljamo, če to želimo ali ne. Zato ne razmišljajmo o virusu in o slabem. 
Potrudimo se raje ohraniti ravnovesje med tistim, kar želimo in tistim, kar moramo.

»Vsi smo v blatu, vendar nekateri gledamo v zvezde.« 
Oscar Wilde

Podaljšani ukrepi pomoči do 30. 6. 2021
Vsi ukrepi pomoči so podaljšani do 30. 6. 2021 pod enakimi pogoji, razen čakanje na delo, 
ki velja do 30. 4. 2021. Osnova za izračun upravičenosti ostaja leto 2019. Obrazci se odda-
jajo elektronsko, najkasneje do 30. 6. 2021. Obrazec za kritje fiksnih stroškov bo na voljo 
v začetku maja. 

Za vse delodajalce, ki zaposlujejo delavce
Vsako podjetje, ki zaposluje vsaj enega zaposlenega mora imeti Izjavo o varnosti z oceno 
tveganja. V izjavi je zapisano v kakšnih intervalih naj bi delavci opravili zdravniški pregled 
in preizkus znanja iz varstva pri delu. Preverite čakalne dobe za zdravniški pregled in se 
pravočasno naročite, saj so pregledi omejeni. Morda kot zanimivost: če boste na prakso 
sprejeli dijaka, velja obvezni šolski zdravniški pregled. 
Poleg tega mora delodajalec pred prvo zaposlitvijo delavca poslati na preventivni pred-
hodni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo. 
V primeru, da je zdravniški pregled neuspešno opravljen, delavca niste dolžni zaposliti, če 
pa je delavec že zaposlen pa to ni razlog za odpoved delovnega razmerja.
Delavca je potrebno pred začetkom dela poučiti o varnosti pri delu na delovnem mestu.
Odvisno od nevarnosti delovnega mesta, delodajalec napoti delavce na obdobne zdra-
vstvene preglede v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

E3plus kadrovska menjava v Domžalah
Sodelavka Ani se bo po 13. letih poslovila, zato smo med naše vrste sprejeli Niko. Njena 
telefonska številka je 051 433 301, poštni naslov pa nika@e3plus.si. 
Hvala Ani, dobrodošla Nika.

Priporočamo v branje: OHRANIMO RAVNOVESJE
Dr. Wayne W. Dyer je napisal enostavno berljivo knjigo o miselnih in duhovnih konceptih, 
kako v sebi ohranjamo ravnovesje – stanje, ki nam prinese pristno srečo in mir. 
Svet resničnosti ima nemara res svoje omejitve, vendar je svet domišljije brez meja.  
Če lahko nekaj sanjate, lahko to tudi uresničite.
»Vem, da imam izbiro videti to, kaj je dobrega na svetu, in ne tistega, kar je šlo narobe.
Sočutje in ljubezen nista zgolj luksuza. Kot izvor tako notranjega kot zunanjega miru sta 
osnovnega pomena za nadaljnje preživetje naših vrst.«
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! Opomnik:
9. 4.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
9. 4.  akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
9. 4.  poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
15.–22. 4.  ePobot
15. 4.  izplačilo plač in nadomestil plač
20. 4.  plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 4.  plačilo DDV


