
Zavrnitev odgovornosti (ang. Disclaimer) 

Še predno dam kakršnakoli navodila izjavljam, da za vaša dejanja ne prevzemam odgovornosti. Ti napotki vam bodo samo 

pomagali, da po najlažji poti pridete do listine in dokumentov, ki jih itak lahko vsak legalno pridobi. Kaj boste vi delali z njimi, je 

vaša odgovornost.  

Eseji, praven izobraževalen kotiček, obvestila in še kaj, so oblikovani kot učni pripomoček, ki vas bo – želim si vsaj – pripeljal do 

spoznanja, da so ta listina in dokumenta strateškega zasebnega pomena pri igranju vseh treh iger. Pri pokru bi rekli, če 

posedujete to lsitino in/ali oba dokumenta, imate dober »hand«.  

Prav tako izjavljam, da so moja pisanja plod dolgoletnih raziskovanj in sodelovanja z drugimi »raziskovalnimi bojevniki« in so 

hkrati izključno dobronamerna, častivredna in gostiteljska.  

Ker v navodila prilagam zasebne podatke zahtevam, da se držite načela zasebnosti in ne razpečujete po javnih elektronskih 

kanalih teh navodil.  

Kadar boste pridobili svojo listino in dokumenta in boste želeli obvestiti svoje prijatelje o teh postopkih, lahko prosto delite 

podobna navodila, vendar brez mojih zasebnih podatkov. Preprosto jih zamenjate s svojimi. 

Navodila za pridobitev porodnega zapisnika 

Porodni zapisnik je ena najpomembnejših dokaznih listin o tem, da ste se rodili kot božanska človeška bitja. Ta listina je 

neizpodbiten dokaz o tem, zato je nujno, da imate v teh čudnih časih kopijo te lsitine doma in joi arhivirati v zaseben zakladen 

arhiv  in ali skupen. 

Iz te listine, ki bo sicer povezna še z mnogimi drugimi listinami in dokumenti , bomo namreč gradili izstop iz teh hudičevih iger in 

gradili temelje za novo zlato dobo človeštva v rajski družbi popolnega obilja za vse. 

Porodni zapisnik lahko dobite v porodnišnici, v kateri ste bili rojeni. Če ste bili rojeni doma ali v tujini, se boste morali pozanimati, 

kako pridobiti tovrstno listino, vendar sem prepričan, da so postopki precej podobni.  

Poudariti moram, da je to zapisnik o dogodkih, ki se tičejo v prvi vrsti vaše mame. Zato lahko porodni zapisnik dvigne najprej 

vaša mama, če je živa. Torej tisti, ki hvalabogu še imate živo mamo – samo vaša mama lahko dvigne porodni zapisnik (ali seveda 

vi, če vam mama da pooblastilo).  

Če pač to ni slučaj – kot pri meni – pa seveda lahko sami – kot drugi udeleženec/ka v tem procesu -zaprosite za njega. 

Vsaka bolnica ima neko glavno pisarno in glavno tajnico, na katero se 

morate pisno obrniti s prošnjo za fotokopijo Porodnega zapisnika. 

Predlagam torej, da najprej pokličete glavno pisarno. V mojem primeru je 

to bil UKC MARIBOR. Tam sem dobil mail naslov glavne tajnice, kateri sem 

poslal pisno prošnjo za izpis iz porodne knjige. Če boste pogledali dopis, 

boste videli, da sem dodal še prošnjo za druge izpise, ampak je zaenkrat 

dovolj, da pridobite samo omenjeni dokument. 

Od vodje glavne pisarne sem dobil naslednji odgovor skupaj s priponko, ki 

je obrazec, ki sem ga moral izpolnit, podpisat, poskenirat in poslat nazaj na 

njen mail. 

 



Izpolnil sem zahtevek za seznanitev z medicinsko dokumentacijo in 

ga skupaj s spremnim besedilom poslal nazaj: 

 

 

 

 

 

Še pred novim letom sem dobil nazaj odgovor, v katerem je bila 

pripeta kopija Porodnega zapisnika: 

Pridobitev Porodnega zapisnika je bila v mojem primeru 

popolnoma brezplačna. 

Ko boste imeli porodni zapisnik v roki, si ga dobro oglejte!!! 

Navodila za pridobitev Rojstnega lista in Mednarodnega rojstnega lista 

Oba (ali celo vse tri) rojstne liste lahko dvignete na Upravni enoti. V bistvu lahko dvignete te dokumente na katerikoli Upravni 

enoti, vendar je najbolje, če to storite tam, kjer ima vaša pravna in fizična oseba prijavljen domicil/stalno prebivališče.  

Na upravni enoti preprosto vprašajte, kje lahko dvignete rojstni list. Kopijo boste dobili v nekaj minutah proti plačilu nekaj evrov. 

Identificirati se boste morali z osebnim dokumentom. To je certifikat o pravni osebi. Kako to vem? V naslednjem podpoglavju 

pravnega izobraževalnega kotička seveda več o tem. 

Mednarodni rojstni list dobite v isti upravni enoti, samo potrkati bo potrebno na druga vrata. Povprašajte na informacijah, 

katera vrata so prava. 

Uradnik/ca, ki sedi za mizo, vas bo vprašala: »Kateri Mednarodni rojstni list želite? Po pariški konvenciji ali dunajski konvenciji?« 

Tisti po dunasjki konvenciji je novejši, vendar sta oba veljavna. Najbolj je vzeti oba mednarodna rojstna lista. Spet boste »lažji« 

za približno 10 evrov. 

Identificirati se boste morali z osebnim dokumentom. 

Ko boste imeli vse te dokumente zbrane, jih poskeniratje in si jih kot elektronsko kopijo shranite v računalnik in zunanji disk. 

Prav tako si poskenirajte svojo sliko, ki naj bo velikosti kot pri osebni izkaznici. Ta naj bo pripravljena za izdelavo identifikacijske 

kartice ZN,ki sem vam jo enkrat že pošiljal. Počasi si jih bomo izdelali, vendar vam priporočam, da to ne počnete sami, saj bi rad, 

da to akcijo izpeljemo v sodelovanju.  
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