
 

 

 

 

 
 

Kako vam v pravni pisarni JK Group lahko 
pomagamo pri reševanju vašega poslovanja 

v Covid-19 krizi? 
 
 
 
OPCIJE ZA ZMANJŠANJE STROŠKA ZAPOSLENIH 

I. PRAVNI POSVET (1h) 150€ + DDV 

II. NAPOTITEV DELAVCEV na ČAKANJE (svetovanje, vloga, pisne odredbe za 

delavce) (namen: zmanjšanje stroškov in obdržanje delavcev) (cena po dogovoru) 

III. PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA DELAVCEM (namen: zmanjšanje 

stroškov in obdržanje delavcev; cena po dogovoru) 

IV. ODPUŠČANJE DELAVCEV (namen: zmanjšanje stroškov dela, preživetje podjetja)  

a) Pravni posvet (1h) 150€ + DDV 

b) Sklep oz. izjava družbe 300 do 600€ + DDV (individualni dogovor za 

kombinirane rešitve – v primeru večjega števila delavcev) 

c) Odpoved pogodbe o zaposlitvi od 250€ + DDV in 30€ + DDV po 

zaposlenemu 

d) Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove (cena po dogovoru) 

e) Komunikacija s sindikatom ali svetom delavcev (cena po dogovoru) 

 
 
ORGANIZIRANJE DELA NA DOMU  
(namen: izogib globi ali tožbi s strani delavca) 

 
a) Pravni posvet (1h) 150€ + DDV 
b) Priprava odredbe ali pisni dogovor z delavci ali aneks k pogodbi o zaposlitvi  
150€ + DDV 
c) Priprava pravilnika za delo od doma 600€ + DDV 
d) Obvestilo inšpektoratu 75€ + DDV 
e) Zastopanje v primeru napovedi obiska inšpektorja od 150€ + DDV 

 
 
 
IZLOČITEV PREMOŽENJA PODJETJA NA NOVO PODJETJE  
s postopkom zamenjave kapitalskih deležev (namen: ločiti premoženje od drugega 
tveganja iz poslovanja)   13.000€ do 25.000€ + DDV 
 
 
 
 



 

 
 
PREOBLIKOVANJE SP V DOO  
(namen: med pogostejšimi razlogi sta zaščita osebnega premoženja pred poslovnimi 
tveganji in prihranek pri davkih) od 700€ + DDV 
 
 
NEZMOŽNOST IZPOLNJEVANJA POGODBENIH ZAHTEV 
SPREMEMBA POGOJEV IZ POGODBE / TOŽBA NA RAZVEZO POGODBE  
 
(namen: Izognite se svoji obveznosti po pogodbi zaradi višje sile oz. spremenjenih 
okoliščin) 

a) Pravni posvet (1h) 150€+DDV 

b) Predlog nasprotni strani na prilagoditev sklenjene pogodbe, da ne bi prišlo do 

zahteve ali tožbe na razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin (namen: 

preprečevanje izgub, ohranjanje odnosa s poslovnim partnerjem); preučitev 

pogodbe in sestava predloga/dopisa  

150€ do 450€ + DDV 

c) Zahteva ali tožba na razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin; ker je 

izpolnitev obveznosti otežena ali ni več mogoče doseči namena pogodbe (namen: 

preprečevanje izgub); preučitev pogodbe in sestavo tožbe 500 do 1.500€ + DDV 

 
 
SVETOVANJE O OPCIJAH ZA ZAVAROVANJE TERJATEV 
(zastavna pravica, hipoteka, poroštvo, menice, izvršnica, neposredna izvršljivost-
notarski zapis, začasne odredbe; zanje NE veljajo "sodne počitnice"; namen: 
preprečevanje izgub in zagotavljanje likvidnosti, zmanjšati tveganje neplačil)  
Pravni posvet (1h)  150,00€ + DDV 
 
 
VODENJE ZUNAJSODNE IN SODNE IZTERJAVE   

a) Grozilni dopis dolžniku  150€ + DDV 

b) Vložitev predloga za izvršbo in spremljanje izvršbe do pravnomočnosti sklepa ali do 

ugovora dolžnika, brez poizvedb o premoženju  120€ + DDV 

c) Poizvedba o dolžnikovem premoženju  120€ + DDV 

 
 
UREDITEV GDPR (če ste podjetje, ki vam je upadel promet, izkoristite čas, ko je 
manj dela za zaposlene, kot idealen čas, da se uredi GDPR)  

a) Pravni posvet 150€ + DDV 

b) Ureditev skladnost poslovanja z GDPR "na ključ" (cena po dogovoru) 

 
 
VLOGA FURS ZA ODLOG PLAČILA DAVKOV 

a) Pravni ali davčni posvet 300€+DDV 

b) Priprava vloge (po dogovoru) 



 

 
 
VLOGA ZA ODLOG KREDITNE OBVEZNOSTI BANKI  
(namen: izogib izterjavi ali blokadi poslovanja; po dogovoru) 
 
 
SVETOVANJE, KJE VSE LAHKO ZNIŽATE STROŠKE POSLOVANJA  
(namen: znižanje stroškov poslovanja, preživetje podjetja) 
Pravni posvet (1h) 150 €+DDV (15 min. brezplačno*)  
* Uvodni pogovor v trajanju do 15 minut je brezplačen. 
 
 
 
Vabimo vas, da nas kontaktirate na info@jkgroup.si ali pokličite 059091794 in 
skupaj pogledamo kako vam lahko najbolje pomagamo. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljam in želim uspešno poslovanje, 
Boris Kozlevčar, partner 
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