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O D V E T N I K 
KLEMEN VOGRINEC 
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica 
 

 
 
 
IZJAVA O STRINJANJU S KOMUNIKACIJO IN POŠILJANJEM TER VROČANJEM 

DOKUMENTOV PO ELEKTRONSKI POŠTI 
 
 
 

 

Podpisani 
 

priimek_______________________________________________________________________________ 

 

ime___________________________________________________________________________________ 

 
naslov________________________________________________________________________________ 

 

telefonska številka________________________ 

 

izjavljam, 

 
 

da želim, da mi odvetnik Klemen Vogrinec (v nadaljnjem besedilu: odvetnik) pošilja po 

elektronski pošti (e-mail) ali preko moje telefonske številke vso pošto in vse dokumente, 

predvsem pa: 

 vse dopise in obvestila 

 vse vloge in ostala pisanja, ki jih odvetnik v mojem imenu vloži na sodišče 

 vse sodbe, ostale odločbe in ostala sodna pisanja sodišča ali drugih pristojnih 
organov 

 vse vloge in ostala pisanja nasprotne stranke, ki jih odvetnik prejme 

 vse pozive sodišča in drugih pristojnih organov, vključno z vabili na obravnave 

 poravnalne ponudbe 

 vso ostalo dokumentacijo 
 
Seznanjen sem in sprejemam dejstvo, da ni mogoče zagotoviti zasebnosti elektronske pošte 

in zasebnosti mobilne komunikacije preko moje telefonske številke (vdori nepooblaščenih 

oseb,…) in se zato strinjam, da odvetnik ne jamči zasebnosti in varstva podatkov. 

 

Seznanjen sem, da zaradi tehničnih omejitev odvetnik ne more preveriti, ali sem poslano 

elektronsko pošto ali poslane podatke preko mobilne komunikacije na mojo telefonsko 
številko resnično prejel. Nase prevzemam riziko, da zaradi tehničnih motenj obstaja 

možnost, da morda ne bom prejel kakšne poslane elektronske pošte ali kakšnih poslanih 

podatkov. Odvetnik ni dolžan preverjati prejema elektronske pošte ali prejema pošte na mojo 

telefonsko številko. 

 
Strinjam se, da se dokumenti po elektronski pošti pošiljajo v formatih WORD, PDF, ODT in 

JPEG, dokumenti poslani preko mobilne komunikacije pa v formatih kot jih uporabljajo 

ponudniki mobilnih komunikacij na ozemlju RS in izjavljam, da imam vse tehnične 

možnosti uporabe navedenih formatov. 

 

Odvetnik bo pošiljal elektronsko pošto praviloma iz naslova: info@vogrinec-odvetnik.si, 
podatke preko mobilne komunikacije pa praviloma iz telefonske številke: 031-329-588. 

Zavežem se biti posebej pozoren na elektronsko pošto in druge dokumente prejete iz teh 
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naslovov in pregledovati tudi mape v moji elektronski pošti »trash«, »junk« ter podobne mape 

z nezaželjeno pošto, kamor lahko računalniški programi po pomoti sortirajo elektronsko 

pošto. 

 

Ob kakršnihkoli motnjah ali težavah pri komunikaciji po elektronski pošti ali preko 

mobilnih komunikacij se zavežem odvetnika nemudoma obvestiti pisno po pošti in na email: 
info@vogrinec-odvetnik.si . 

 

 

Moj elektronski naslov, na katerega mi naj odvetnik pošilja elektronsko pošto, je: 

 
(vpisati naslov elektronske pošte stranke)__________________________________________________ 

 

 

 

Moja telefonska številka, na katero mi naj odvetnik pošilja sporočila je: 

 
(vpisati telefonsko število stranke)__________________________________________________ 

 

 

 

V primeru, da bom spremenil naslov elektronske pošte ali telefonsko številko, se zavezujem, 
da bom odvetnika o vsaki spremembi nemudoma obvestil in sicer pisno priporočeno po pošti 

na naslov njegove pisarne in hkrati na e-mail odvetnika info@vogrinec-odvetnik.si. V 

primeru, da tega ne storim, izjavljam, da prevzemam nase vse posledice in vso škodo. 

Opozorjen se, da lahko posledično pride do tega, da mi odvetnik ne bo mogel poslati 

pomembne dokumentacije ali informacij in da bo zato prišlo do zamude rokov, zaradi česar 

lahko izgubim svoje pravice. 
 

 

S podpisom te izjave potrjujem tudi prejem enega izvoda le-te. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Slovenska Bistrica, dne______________              Podpis stranke:_____________________________ 
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