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Spoštovani poslovni partner,
predstavljam vam nov izobraževalni program, ki smo ga ustvarili za vas z namenom,  
da vam ponudimo pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujete. 
S skupino dvajsetih najboljših strokovnjakov smo sestavili 8-mesečni celostni 
izobraževalni program, ki bo trajal od oktobra do maja. Vas zanima?

Novo v ponudbi: IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
Zakaj? 
• Ker zaznavamo vedno več prekomerne obremenjenosti in odgovornosti 

med podjetniki in managerji,
• ker bi radi živeli v družbi zdravih vrednot,
• ker si želimo unikatnosti, prepoznavnosti, stabilnosti in načrtovanega 

zdravega razvoja poslovanja.

Kako deluje IZOBRAŽEVALNI PROGRAM?
• Deluje na področju telesa, vedenja, prepričanj, vrednot in poslanstva, v odnosu do 

sebe in drugih. 
S pridobljenimi veščinami in znanji boste z individualno pomočjo strokovnjakov dosegali 
merljive zastavljene cilje. 

Investiranje časa v osebni razvoj ni več privilegij izbrancev, pač pa odraz tega, koliko se 
cenite in koliko ste odgovorni do sebe, družine in podjetja. Kajti le toliko, kolikor boste 
zrasli vi, toliko lahko zraste vaše podjetje. Prekomerno izčrpavanje in ujetost v vrtincu po-
manjkanja časa in povečevanju obremenitev vodi v brezno brez zavor.
Le najboljše je dovolj dobro, zato bomo vsem, ki vas tema zanima poslali vabilo na brez-
plačno predstavitveno delavnico, ki bo v septembru 2017. Zanimanje izkažete z SMS 
sporočilom »ME ZANIMA« na telefonsko številko 041 762 650 ali na elektronsko pošto 
erika@e3plus.si

Kaj, če se IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ne udeležite in se vam zgodi kaj nepred- 
videnega?
Za vas bo poskrbljeno. Lahko se odločite za obstoječi program AVATAR v e3plus raču-
novodstvu. Poleg računovodenja bomo prevzeli telefonske klice in elektronsko pošto 
ter v sodelovanju z vašimi zaposlenimi in družino vodili podjetje po vaših navodilih in 
kriterijih. 
Za vas uvajamo novost, da boste tako kot vsi udeleženci novega IZOBRAŽEVALNEGA 
PROGRAMA imeli možnost preskakovati čakalne vrste brez napotnic, vendar pa se mora-
te zavedati, da je pot do zdravja daljša in dražja. Več o tem v naslednjih novicah.

Digitalizacija v računovodstvu
Digitalna obdelava dokumentov je naslednji korak sodobnega računovodenja. Vse pre-
jete račune preprosto slikate ali skenirate ter pošljete v e3plus računovodski servis. 
Prihranili boste pri času in stroških dostave dokumentacije ter arhiviranju.



Kmetom FURS ne bo več pošiljala položnic
Za leto 2018 FURS ne bo več po pošti pošiljala položnic za plačilo prispevkov za socialno 
varnost. Zato bomo to nalogo prevzeli mi. Če želite prejeti položnice tudi za vaše družin-
ske člane, ki so zavarovani iz naslova kmečkega gospodinjstva, potrebujemo originalno 
podpisano priloženo pooblastilo.

Subvencija za starejše brezposelne
Od 13. 9. 2017 bo mogoče oddati vlogo za subvencijo Aktivni do upokojitve. Namenjena je 
spodbujanju trajnejšega zaposlovanja starejših brezposelnih iz vse Slovenije. To so osebe 
starejše od 55 let, ki so najmanj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Delodajalci 
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo 13.000 EUR, ki 
bo izplačana v dveh delih: 10.000 EUR takoj po zaposlitvi, pri čemer je pomembno, da je 
delavec zaposlen vsaj 24 mesecev in 3.000 po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve, če 
je delodajalec ohranil zaposlitev še vsaj 6 mesecev po 24 mesecih, skupaj 30 mesecev.

Poostren nadzor FURS
FURS bo izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne 
oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost in tako za njih ne plačujejo prispev-
kov. Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem 
vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še dodatne nadzor-
ne aktivnosti.

Opomnik
11. 9.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
11. 9.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
14.–21. 9. ePobot 
15. 9.  plačilo prispevkov za samozaposlene, izplačilo plač in dajatev
29. 9.  plačilo DDV 
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