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Ljubljana, 28. 6. 2017 
 
 
Spoštovani g. ravnatelj,  
 
v sklopu srečanja Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije na Bledu, Vam družba Šolski pravni 
servis d.o.o. nudi naslednje ugodnosti: 
 
1. Brezplačno pravno mnenje glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.  
 
V kolikor se na vaši šoli srečujete z odpovedmi iz poslovnega razloga ter v samem postopku naletite na 
težavo pri pravilni izpeljavi ali tolmačenju postopka, nam lahko pišete na info@solskipravniservis.si in 
z veseljem Vam bomo pomagali.  
 
2. V primeru sklenitve pavšala za mesečno pravno svetovanje, vam prve tri mesece nudimo 50 % 
popust na izbrani pavšal. 
 
V naši družbi so vam na voljo trije mesečni pavšali: 
- pavšal A: 150,00 EUR / mesečno 
 
- zakupljenih 5 h opravljanja pravnih storitev 
- 10 % popusta na cene splošnih aktov 
- 10 % popusta na cene odvetniških storitev 
- 10 % popusta na izdelavo javnih naročil 
- vključen paket E - obveščanje 
 
- pavšal B: 250,00 EUR / mesečno 
 
- zakupljenih 10 h opravljanja pravnih storitev 
- 20 % popusta na cene splošnih aktov 
- 20 % popusta na cene odvetniških storitev 
- 20 % popusta na izdelavo javnih naročil 
- vključen paket E - obveščanje 
 
- pavšal C: 400,00 EUR / mesečno 
- zakupljenih 20 h opravljanja pravnih storitev 
- 30 % popusta na cene splošnih aktov 
- 30 % popusta na cene odvetniških storitev 
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- 30 % popusta na izdelavo javnih naročil 
- vključen paket E - obveščanje 
 
Ob sklenitvi enega izmed pavšalov, vam prve tri mesece priznamo 50% popust. Ponudba velja za 
pavšale sklenjene do konca leta 2017.  
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: info@solskipravniservis.si ter 
telefonski številki: 040 25 25 25.  
 
S spoštovanjem,  
 
Šolski pravni servis, d.o.o. 
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