
CENIK STORITEV: 

Opis storitev: Cena: 

1. Pravno svetovanje 60 min    50,00€* 

2. Hitri pravni nasvet (po elektronski pošti)   20,00€ 

3. Pravno svetovanje po elektronski pošti   20,00-150,00€** 

4. Pravno svetovanje Skype   40,00€ 

5. Sestava pogodbe   40,00 – 300,00€** 

6. Pregled dokumentacije (sodne odločbe, pogodbe, 
odločbe upravnih organov ipd.)  

 20,00-120,00€** 

7. Priprava življenjepisa   15,00 

8. Paket Življenjepis   40,00*** 

9. Razne pritožbe, ugovori, dopisi   20,00-150,00€** 

10. Pravno mnenje (do 60min dela)   50,00€* 

11. Vodenje postopka izvršbe (1 izvršilni predlog, do 
vrednosti 3.500) 

  

Enostavna 30,00€ 

Zahtevna  60,00 € 

Nad vrednostjo 3.500  2% izterjanega zneska 

12. Sestava oporoke   

enostavna (določeni le dediči)  50,00€ 

zahtevna  80,00 € 

13. Upravni postopek ureditve meje   65,00€ 

14. Odpoved pogodbe o zaposlitvi, opomini, 
disciplinski postopki  

 20,00-100,00€** 

15. Interni pravni akti – cena po ponudbi   

16. Pregled notranjih aktov in kadrovske evidence   20,00 – 200,00€** 

17. Kadrovski paket / Revizija kadrovskega področja   300,00€**** 

18. Pregled personalne mape za eno osebo   15,00€ 

19. Postopek osebnega stečaja   60,00€ 

20. Delovna dovoljenja   50,00€ 

21. Pridobitev razne dokumentacije   25,00€ 

22. Registracija blagovne znamke   100,00€ 

23. Upravljanje nepremičnin   cena po ponudbi 



 
 

*Cena se zniža in zviša za vsakih  30 minut za 25,00€ 

 

**Cena je odvisna od konkretnega primera, zahtevnosti, porabljenega časa in vam bo posredovana po 
prejemu ponudbe. 

 

***Paket življenjepis vsebuje: 

3x življenjepis 

Priprava na razgovor 

Svetovanje do 30 minut  

 

**** Ureditev personalne mape zaposlenega, pravilniki, evidenca o izrabi delovnega časa, pogodbe o 
zaposlitvi, sklep o določitvi dopusta, 1 ura svetovanja. 

 

Informativne cene veljajo za posamezno storitev svetovanja. 
Končna cena je lahko odvisna od mnogih dejavnikov (obseg in vrsta dela, narava primera…), zato lahko 
konkretno ponudbo oblikujemo le na osnovi vseh zbranih informacij, ki nam jih boste posredovali. 

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1. 
Cena ne vključuje raznih morebitnih dodatnih stroškov (notarske storitve, sodne takse…). 

Cenik je v veljavi od 1.9.2021 

Barbara Ploj s.p.  

 

 

 

24. Ustanovitev podjetja   cena po ponudbi 

25. Druge pravne storitve   cena po ponudbi 

26. Kilometrina   0,50€/km 

27. Opomin zaradi ne plačila   5,00€ 


