
 
 
 

PRAVNO FINANČNA KLINIKA 
 

CENIK STORITEV 
 

 

1. PRAVNO SVETOVANJE 
 

 

 

 

Kratek pravni napotek 15,00 € 
Urgentni pravni nasvet – enostaven 25,00 € 
Urgentni pravni nasvet – zahteven 50,00 € 
Neurgentni pravni nasvet – enostaven 15,00 € 
Neurgentni pravni nasvet – zahteven 30,00 € 
Pravno svetovanje – fizične osebe 80,00 € 
Pravno svetovanje – pravne osebe in s.p. 150,00 € 
Izdelava pisnega pravnega mnenja – fizične osebe 150,00 € 
Izdelava pisnega pravnega mnenja – pravne osebe in s.p. 150,00 – 300,00 € 
Svetovanje v postopkih javnega naročanja - naročniki 80,00 €/h 
Svetovanje v postopkih javnega naročanja – ponudniki 80,00 €/h 
Izdelava razpisne dokumentacije – enostavna 400,00 € 
Izdelava razpisne dokumentacije - zahtevna 800.00 € 
Priprava ponudbene dokumentacije – enostavna 300,00 € 
Priprava ponudbene dokumentacije – zahtevna 600,00 € 
Zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb in vpogledih 60,00 €/h 
Priprava revizijskega zahtevka – enostaven 600,00 € 
Priprava revizijskega zahtevka – zahteven 1.200,00 € 
Priprava izjasnitve izbranega ponudnika – enostavna 400,00 € 
Priprava izjasnitve izbranega ponudnika – zahtevna 800,00 € 
Vodenje celotnega postopka javnega naročanja – enostaven 1.000,00 € 
Vodenje celotnega postopka javnega naročanja – zahteven 2.500,00 € 
Svetovanje v predhodnem postopku, ki vsebuje oceno možnosti 
javno-zasebnega partnerstva 

80,00 €/h 

Svetovanje pri izbiri oblike javno-zasebnega partnerstva 80,00 €/h 
Svetovanje in priprava odločitev o javno-zasebnem partnerstvu (akt 
o JZP) 

80,00 €/h 

Izvedba postopka javnega razpisa za pridobitev zasebnega 
partnerja 

300,00 – 500,00 € 

Svetovanje pri odločitvi o izbiri ter pripravi pogodbe o javno 
zasebnem partnerstvu 

80,00 €/h 

Svetovanje pri preoblikovanju javnih zavodov v gospodarske družbe 80,00 €/h 
Vodenje celotnega postopka JZP – enostaven 1.000,00 € 
Vodenje celotnega postopka JZP - zahteven 2.500,00 € 



Sestava odpovedi pogodbe o zaposlitvi 80,00 € 
Sestava sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi 80,00 € 
Izdajanje opozoril delavcem 50,00 € 
Uvedba disciplinskega postopka zoper delavca 150,00 – 300,00 € 
Priprava pravilnikov in drugih aktov delodajalca 150,00 – 300,00 € 
Priprava drugih dokumentov iz področja delovnih razmerij 80,00 – 150,00 € 
Izdelava pisnih pravnih mnenj glede pravic iz delovnega razmerja 150,00 -300,00 € 
Pregled kadrovske pravne dokumentacije 80,00 € 
Pravna pomoč v primeru mobbinga ali trpinčenja na delovnem 
mestu 

80,00 – 150,00 € 

Sestava predpogodbe 80,00 € 
Sestava predpogodbe in pogodbe 150,00 € 
Sestava darilne pogodbe 120,00 € 
Sestava kupoprodajne pogodbe 120,00 € 
Sestava podjemne pogodbe 120,00 € 
Sestava shranjevalne pogodbe 120,00 € 
Sestava prevozne pogodbe 120,00 € 
Sestava logistične pogodbe 150,00 € 
Sestava posojilne pogodbe 120,00 € 
Sestava posodbene pogodbe 120,00 € 
Sestava gradbene pogodbe 200,00 € 
Sestava licenčne pogodbe 500,00 € 
Sestava mandatne pogodbe 150,00 € 
Sestava komisijske pogodbe 150,00 € 
Sestava agencijske pogodbe 120,00 € 
Sestava založniške pogodbe 120,00 € 
Sestava avtorske pogodbe 120,00 € 
Sestava pogodbe o lizingu 150,00 € 
Sestava posredniške pogodbe 120,00 € 
Sestava ostalih vrst civilnih pogodb 80,00 – 150,00 € 
Sestava statusnih pogodb gospodarskih družb 150,00 – 300,00 € 
Sestava sklepov gospodarskih družb 80,00 € 
Sestava vseh vrst dednopravnih pogodb 80,00 – 150,00 € 
Svetovanje pri dednopravnih postopkih 80,00 -150,00 € 
Pomoč pri sestavi oporoke – enostavna 80,00 € 
Pomoč pri sestavi oporoke – zahtevna 150,00 – 200,00 € 
Sestava predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze 80,00 € 
Sestava tožbe za razvezo zakonske zveze 80,00 € 
Sestava odgovora na tožbo za razvezo zakonske zveze 80,00 € 
Sestava sporazuma zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok 80,00 € 
Sestava sporazuma o delitvi skupnega premoženja 80,00 € 
Sestava pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev 
ali zunajzakonskih partnerjev 

80,00 € 

Sestava tožbe zaradi preživnine 80,00 € 
Sestava tožbe v civilnem pravdnem postopku – enostavna 150,00 € 
Sestava tožbe v civilnem pravdnem postopku – zahtevna 300,00 € 
Vodenje izvršbe – enostavna 150,00 € 
Vodenje izvršbe – zahtevna 300,00 € 
Sestava zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku 150,00 € 
Sestava ugovora zoper plačilni nalog 80,00 € 
Sestava ugovorov in pritožb v inšpekcijskih postopkih 150,00 € 
Sestava pravnih aktov v vseh vrstah upravnih postopkov 80,00 – 150,00 € 
Svetovanje v upravnih sporih 150,00 € 
Prijava terjatev v stečaj (do 15pn) 60,00 € 
Prijava terjatev v stečaj (nad 15pn) 80,00 € 
Prijava predloga za začetek stečaja 
 

80,00 € 



Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine 400,00 € 
Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine – 
kmetijsko zemljišče 

500,00 € 

Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine po ZUVZA 500,00 € 
Organizacija postopka vzpostavitve etažne lastnine (do vključno 4 
enote) 

850,00 € 

Odškodninski zahtevek 3-5% od iztržene 
vrednosti 

  



 

2. DAVČNO SVETOVANJE 
 
 
 

Kratek davčni napotek 15,00 € 
Urgentni davčni nasvet – enostaven 25,00 € 
Urgentni davčni nasvet – zahteven 50,00 € 
Neurgentni davčni nasvet – enostaven 15,00 € 
Neurgentni davčni nasvet – zahteven 30,00 € 
Davčno svetovanje – fizične osebe 80,00 € 
Davčno svetovanje – pravne osebe in s.p. 150,00 € 
Izdelava pisnega davčnega mnenja – fizične osebe 150,00 € 
Izdelava pisnega davčnega mnenja – pravne osebe in s.p. 150,00 – 300,00 € 
Preventivni davčni pregled poslovanja gospodarske družbe 150,00 €/h 
Svetovanje pri davčnem optimiranju podjetniške strukture 
poslovanja 

150,00 €/h 

Svetovanje na področju izogibanja dvojnega obdavčenja in 
optimizacije prenosnih cen 

150,00 €/h 

Sodelovanje v davčnih postopkih – fizične osebe 80,00 €/h 
Sodelovanje v davčnih postopkih – pravne osebe 150,00 €/h 

 

 

  



 

3. PODJETNIŠKO SVETOVANJE 
 
 
 

Kratek poslovni napotek 15,00 € 
Urgentni poslovni nasvet – enostaven 25,00 € 
Urgentni poslovni nasvet – zahteven 50,00 € 
Neurgentni poslovni nasvet – enostaven 15,00 € 
Neurgentni poslovni nasvet – zahteven 30,00 € 
Poslovno svetovanje – fizične osebe 80,00 € 
Poslovno svetovanje – pravne osebe in s.p. 150,00 € 
Izdelava pisnega poslovnega mnenja – fizične osebe 150,00 € 
Izdelava pisnega poslovnega mnenja – pravne osebe in s.p. 150,00 – 300,00 € 
Izdelava premoženjske analize, naložbene strategije in finančnega 
načrta – fizične osebe  

 150,00 € 

Izdelava premoženjske analize, naložbene strategije in finančnega 
načrta – pravne osebe in s.p. 

 300,00 € 

Izdelava poslovnega načrta – enostaven   600,00 € 
Izdelava poslovnega načrta – zahteven   1.200,00 € 
Svetovanje pri sestavi bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza 
finančnih tokov  

 80,00 €/h 

Svetovanje pri sestavi poslovnega, letnega in finančnega poročila 80,00 €/h 
Revidiranje računovodskih izkazov in poslovnih poročil 80,00 €/h 
Svetovanje pri zasnovi projekta 80,00 €/h 
Svetovanje pri pripravi projektnih in razpisnih dokumentacij 80,00 €/h 
Svetovanje pri oblikovanju partnerstev v projektu 80,00 €/h 
Spremljanje domačih in tujih projektnih razpisov 80,00 €/mesec 
Svetovanje pri izbiri primernega finančnega vira 80,00 €/h 
Svetovanje pri izvajanju projekta 80,00 €/h 
Svetovanje pri uvajanju projektnega tima 80,00 €/h 
Svetovanje pri izdelavi investicijskih načrtov 80,00 €/h 

 
 
 

 

 

 

 


