
    

              

 

             

PROKURA 

 

          
SEMINAR 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2021-2022 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

Številka:            91/2022                                                                      
Datum:         10.10.2022  

V A B I L O  
 

Prokura je posebna oblika splošnega pooblastila za zastopanje družbe, ki temelji na pooblastilu 
pristojnega organa družbe ali pa pogodbe sklenjene s slednjim. V Sloveniji se institut prokurista 
uporablja zelo pogosto, pri čemer pa se v praksi nemalokrat napačno razume in posledično tudi 
napačno uporablja. V okviru izobraževanja bo na praktičnih primerih poglobljeno predstavljeno vse, 
kar je potrebno vedeti o institutu prokurista.  
 

Da bi uspešno poslovno delovali, vas vabimo na seminar  
 

VLOGA, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PROKURISTA 

ki bo v torek, 25. oktobra 2022, od 13.00 – 14.30 ure,   
na Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto,  

Foersterjeva ul. 10, 8000 Novo mesto. 
 
Vsebina delavnice: 

− vse o institutu prokurista,  

− kakšne so pravice in obveznosti prokurista,  

− kako se ga imenuje,  

− kako se ga razreši, 

− kakšne so njegove pristojnosti. 
 
Z udeležbo na izobraževanju bodo udeleženci pridobili poglobljeno znanje o institutu prokurista, 
seznanili se bodo s pravicami in obveznostmi prokurista, kako se ga imenuje, kako se ga razreši, ter 
kakšne so njegove pristojnosti. Vso pridobljeno znanje bodo lahko nemudoma začeli uporabljati v 
praksi. 
 
 Predavateljica:  Z vami bo Tanja BOHL, odvetniška pisarna BOHL d.o.o. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Odvetnica Tanja Bohl je po opravljenem državnem pravosodnem 
izpitu leta 2003 kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v 
Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v 
Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za 
samostojno karierno pot in ustanovila lastno odvetniško pisarno.  
 
Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške 
pisarne primarno sodeluje z delodajalci, katerim svetuje v vseh 
delovnopravnih zadevah, zastopa pa tako delodajalce, kot tudi delavce 
v sodnih postopkih. Dejavna je tudi na področju pogajanja s sindikati.  
Je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na 
različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in 
kadrovnike. Trenutno zaključuje specialistični študij delovnega prava 
in socialne varnosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. 



 
 
 
Seminar je namenjen: 

• vsem samostojnim podjetnikom, lastnikom podjetij in delavcem, zaposlenim v kadrovski 
službi ali pravni službi, ali vsakemu, ki ga tematika zanima. 

 
Kotizacija:  
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino in zaposlene  je delavnica brezplačna, 
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 29,51 EUR (+ 22% DDV). 
V ceno je vključeno gradivo ter prigrizek. Vsi udeleženci dobite potrdilo o udeležbi.   
 
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 2510-2022, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste udeleženci prejeli po izvedbi delavnice. 
 
Prijave: Prijavite se najkasneje do 20. oktobra 2022 preko spletne prijavnice: PRIJAVNICA. 
               Izjemoma lahko udeležbo sporočite tudi na e-mail: ksenija.klobucar@ozs.si. 
 
 

VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH PODJETNIŠKIH KOMPETENC!                                                                             
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 

 
    

 

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/odgovornosti-prokurista/
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