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Tokrat počitniško obarvane novice, z informacijami, ki vam morda pridejo prav. 

PROJEKT AVATAR 

E3plus podjetju je v interesu, da ima stranke, ki poslujejo v zdravem obsegu, ne 
pregorevajo in ne gredo v cono, ko delajo preveč in pozabijo nase, na zdravje, 
svoj čas, družino, hobije in poslanstvo. 

V smislu narediti nekaj več, smo za vas razvili novo storitev: PROJEKT  A VATA R z a 
obvladovanje stresa in uravnoteženje časa, financ in življenja, ki bo namenjen 
vsem, ki bi radi naredili spremembo.  

Zavedamo se, da ne pridejo dokumenti sami, pač pa jih prinesete Vi, za nas zelo 
pomemba oseba. Brez katere ne bi bilo posla, zato vam želimo posvetiti posebno 
pozornost.  

+ Podjetnikom začetnikom pomagamo pri odpiranju podjetja s svetovanjem, 
poslovnim coachingom in kreiranjem podjetniške vizije.  

+ Podjetnikom v zlati dobi razvoja, priskrbimo prave informacije o obvladovanju 
rasti podjetja o varnih in donosnih naložbah, pravih zavarovanjih in upravljanju s 
financami. 

+ Podjetnikom svetujemo kako bi lahko planirali finančno svobodo že pred 
upokojitvijo. 

S poslovnim coachingom zgradimo zdrave temelje poslovanja in poskrbimo za 
ozaveščanje uravnoteženega življanja. 

Kot računovodja zelo dobro poznamo vaše poslovne partnerje, zaposlene in 
družino. V primeru, ko potrebujete daljši odmor ali bolniško, lahko preusmerite 
klice in pošto v računovodstvo in le-ta kot AVATAR vzdržuje stabilno stanje 
podjetja, medtem ko se Vi regenerirate. 

Vse kar potrebujemo je tukaj in zdaj. Imamo vse sposobnosti, ki jih potrebujemo, 
da lahko živimo svoje sanje. 

e3plus – podjetje, ki ustvarja izjemne spremembe! 

Sedež podjetja: e3plus Erika Kostanjšek s.p., Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur 

Poslovna enota Domžale: e3plus Erika Kostanjšek s.p., Breznikova ulica 26, 1230 
Domžale 

Web: www.e3plus.si 

Erika Kostanjšek / 041 762 650 

http://www.e3plus.si


 

 

OPOMNIK 
10.8. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 

10.8.       plačilo akontacije davka iz dejavnosti 

17.8.       plačilo prispevkov in davkov za zaposlene in  samozaposlene 

17.−24. 8.  ePobot 

31.8.          plačilo DDV 


