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Pooblaščenemu odvetniku SVS Klemnu Vogrincu je za odškodninsko tožbo zaradi 

neomogočenega tedenskega počitka potrebno po pošti poslati: 

 

 najmanj datum trajanja misije od datuma do datuma in naziv misije (primeri, KFOR 19, 

ISAF 3, EUFOR 4...) in pogodbo o zaposlitvi ter pooblastilo odvetniku: 

 

v kolikor posedujete odvetniku dostavite:  

 

 pogodbo o zaposlitvi; 

 ukaz o napotitvi na MOM z vsemi spremembami in dopolnitvami; 

 odločbo o plači na MOM; 

 plačilne liste ali vsaj eno za MOM in v RS v obdobju MOM; 

 navedba dveh prič, ki lahko potrdita, da tedensko prostega dne na MOM ni bilo (navedite 

njihov domači naslov, ni nujno), koristen je tudi podatek ali sta predlagani priči še v SV; 

 navedba telefonske številke na kateri ste dosegljivi in po možnosti e-naslov. 

  

Vse našteto pošljete na naslov:  Odvetnik 

Klemen Vogrinec 

Trg svobode 26 

2310 Slovenska Bistrica  

 

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki še niso člani SVS in bi želeli v odškodninsko tožbo zaradi 

neomogočenega tedenskega počitka se lahko včlanijo v SVS (tudi preko spleta "on-line") in 

takoj pošljejo dokumentacijo za odškodninsko tožbo odvetniku (lahko se pošlje pristopno 

izjavo z ostalo dokumentacijo za tožbo). 
 

Prilogi: 
 

 Pristopna izjava SVS  

 Pooblastilo odvetniku SVS 

 

 

 

 
Objavljeno na spletni strani SVS 25. aprila 2015 



Sindikat vojakov Slovenije

Za koga, za Slovenijo

www.sindikatvojakov.si

P R I S T O P N A I Z J A V A

Podatki o članu SVS

IME: _____________________________________________________________

PRIIMEK: _______________________________________________________

NASLOV BIVALIŠČA: ___________________________________________

________________________________________________________________________________

SPOL: (obkroži) Ž M Davčna št.:

PROSTOVOLJNO VSTOPAM V SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE

S svojim  podpisom te pristopne izjave sprejmem Statut Sindikata vojakov Slovenije in se
zavezujem plačevati članarino, katero se mi lahko odteguje od plače v skladu z akti sindikata.

Dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni sindikatu.

Kraj in datum: _______________________ Podpis: ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Podatke v nadaljevanju izpolni če želiš:

E-poštni naslov: ________________________________ Tel.: _________________________

V sindikatu bom deloval v okviru sindikata vojakov enote pri enoti v kateri sem razporejen oz.
preko sindikalnega zaupnika:

____________________________________________________________________________
(enota zaposlitve ali željen sindikalni zaupnik, lahko oboje)

__________________________________________________________________________________________________________________
(Pod črto izpolni pooblaščena oseba SVS)

Izjavo sprejel MP

Kraj in datum: _______________________ Podpis: ____________________________

Izpolni s
tiskanimi
črkami!



P O O B L A S T I L O  
 
 
 
Podpisana stranka   ……………………..……………………………………..……..  stanujoč/a  

(ime in priimek) 
 
 
……………………………………………..…….…………………………………………………………….. 

(celoten naslov stalnega prebivališča) 
 
 
pooblaščam odvetnika Klemna Vogrinca iz Slovenske Bistrice, 
 
 

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in 
drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi 
pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno 
zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. 
 

Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano 
pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano. 
 

Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za 
zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave. 
 

Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu 
predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja, ki jih 
plača za stranko sindikat SVS, kot bo izhajalo iz nadaljevanja in grobo oceno izida postopka in da sem 
opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki 
jih določajo predpisi ali na poziv odvetnika. 
 

Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v 
prejšnjem odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za 
škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti. 
 

Odvetniku Klemnu Vogrincu iz Slovenske Bistrice dovolim, da v zvezi z mojo zadevo obvešča sindikat SVS, 
katerega član sem in je plačnik storitev, da za potrebe njegovega delovanja sindikatu SVS v vednost pošilja 
pisanja, ki jih v moji zadevi prejme ali sestavi. 
 

Strinjam se, da odvetniške storitve v moji zadevi plača sindikat SVS, kot je dogovorjeno med odvetnikom in 
sindikatom SVS. Sam bom pravočasno plačal stroške sodnih taks na poziv sodišča ali odvetnika v danem 
roku in po pozivu v primeru izgubljenega spora stroške nasprotnika. 
 

V kolikor bo v moji zadevi sodišče ali državni organ naložil mojemu nasprotniku v postopku ali komurkoli 
tretjemu, da mi mora plačati odvetniške stroške postopka, se strinjam, da odvetnik v mojem imenu zahteva 
te stroške in jih obdrži. V kolikor moj nasprotnik v postopku ne bi prostovoljno plačal odvetniških stroškov 
postopka, ki bi mu bili naloženi v plačilo se zavežem, da bom odvetniku podpisal/a novo pooblastilo, da bo 
stroške od nasprotnika v postopku lahko izterjal v izvršilnem postopku.  
 

Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma , najkasneje pa v 
roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je odvetnik prost 
vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Soglašam da mi odvetnik 
vsa pisanja posreduje z nepriporočeno pošto in izjavljam da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka 
nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh. 
 

Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in  pooblaščenec dogovorita za 
pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike Slovenije. 
 
 
V/na…………………………………..…………, dne .............................. 
 
 

Odvetnik Klemen Vogrinec    Pooblastitelj(ica):  
sprejmem pooblastilo    ime in priimek stranke ....................................................... 
 

 
..........................................         ......................................................  
       (podpis odvetnika)                   (podpis stranke) 
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