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NAVODILA ZA POŠILJANJE KUVERTE 

 
Dat-Um: 

osemindvajsetega [28] dne meseca kimavca [9] dvajset-enaindvajset [20-21] 

 

pripravil: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Kot ste lahko na delavnici Varovalen sporazum in varovalen interes slišali ali iz prepisa 

prebrali, mora imeti Varovalen sporazum svojo evidenčno številko, saj je to pogodba. 

 

To številko seveda vežemo na Svetovno poštno zvezo, ki deluje kot največja komercialna 

pozavarovalnica na svetu. To naredimo tako, da si preprosto po priporočeni pošiljki 

pošljemo kuverto A4 formata (v katero vložimo en prazen papir), na naslov vaše pravne 

osebe – ki je seveda v primeru Varovalnega sporazuma dolžnik.  

 

Vsaka poštna pošiljka ima pošiljatelja/naslovnika in prejemnika/naslovljenca. 

  

Na sprednjo stran kuverte se vedno napiše prejemnik/naslovljenec, kateremu pošiljatelj 

pošilja pošto. 

  

Kot primer bom uporabil svoje podatke – vi pa seveda te podatke nadomestite s svojimi:  

 

Sprednja stran kuverte:  

 

PRIMOŽ DURJAVA  

Dornava 48  

2252 Dornava  

 

Na zadnjo stran kuverte se napiše pošiljatelj ali naslovnik – to je tisti, ki pošto pošilja. 

Zadnja stran kuverte:  

 

:primož iz rodu :durjava  

c/o Dornava (48)  

(2252) Dornava  

 

Seveda boste morali izpolniti tudi listek za priporočene pošiljke, na katerega vam bo 

uslužbenka nalepila nalepko, na kateri so podatki, ki jih potrebujemo pri izdelavi 

Varovalnega sporazuma.  
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Opozorilo: 

  

Uslužbenke na pošti lahko zaradi nevednosti zakomplicirajo pri pošiljki, saj v bistvu 

mislijo, da si pošiljate pošto sami sebi – kar vi sedaj že veste, da ne drži.  

 

Našim sestram in bratom se je že zgodilo, da so jim zaradi tega zavrnili poštno pošiljko.  

 

Preprosto so odšli na drugo pošto, kjer pa ni bilo nobenih problemov.  

 

Če boste imeli velikanske težave zaradi omenjene situacije, kontaktirajte na mail:  

ljudska.pisarna@gmail.com na katerem pustite svojo telefonsko številko in vas bomo 

poklicali.  

 

Kuverto in listek za priporočeno pošto obdržite v svojem arhivu.  

 

Arhiv je izjemno pomemben v zaključnem delu odškodninskega in/ali kazenskega 

postopka, saj tvori dokazni material, na katerem bo slonela vaša Zaprisežena izjava o 

dejstvih (ang. Affidavit of Truth).  

 

-------------------------------------------------------------  

 

Pridobljeno številko in datum s kuverte potem vpišete z vsemi ostalimi potrebnimi 

podatki v formular, ki ga najdete na naslovu 

  

https://forms.gle/jbB7nt6w2GanjV1v9 

 

Opozorilo: V obrazcu je naveden rod očeta. Tukaj vpišete očetov priimek! Rod se vedno 

šteje po očetu. 

  

Formular izpolnjujte šele takrat, ko boste imeli VSE potrebne podatke.  

 

Prosim bodite pri izpolnjevanju formularja čimbolj skrbni in natančni … vsaka napaka v 

samem štartu izredno zakomplicira zadeve, predvsem takrat, ko se napako odkrije šele na 

že natisnjenem varovalnem sporazumu in vzame veliko časa in koncentracije pri samem 

dogodku podpisovanja.  

 

Na naslov varovalni@gmail.com v na novo kreiranem sporočilu s sledečo zadevo v 

naslovni vrstici: Vaš priimek, vaše ime – Izdelava varovalnega sporazuma pošljite 

obvestilo, da ste formular izpolnili in odposlali, nakar bomo vaše podatke ustrezno 

pripravili za vpis v varovalni sporazum in poslali v končno preverbo in potrditev.  

 
-------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

https://forms.gle/jbB7nt6w2GanjV1v9
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Pravična izmenjava življenjske energije 

v zvezi z Varovalnim sporazumom 

in povezanimi listinami, dokumenti in spremnimi dopisi 

 

 

Mnogi med vami še vedno ne dojamete veličastnosti zamisli En-Dar, zato naj takoj 

poudarim, da ne zaračunavamo Varovalnega sporazuma niti Zaprisežene izjave da živim 

niti spremnih dopisov niti …  

 

Vendarle pa se v tem norem in poblaznelem komercialnem parazitskem plesu ne 

moremo izogniti nastalim stroškom, ki jih merimo v denarnih sredstvih – evrih.  

 

Ljudska-Pisarna bo morala zagotoviti ta denarna sredstva s pomočjo vaših darov, ki pa 

morajo zaradi značaja samega projekta izdelave pisanj in pošiljanja po pošti biti žal tudi v 

obliki denarnih sredstev.  

 

Možno je, da kateri izmed vas ne poseduje takšno vsoto le-teh, zato takšnega človeka 

prosim, da to javi na mail ljudska.pisarna@gmail.com in v skladu z božansko naravo 

zamisli En-Dar bomo to seveda upoštevali v vaše upravičenje. 

 

En-Dar zato sestoji iz naslednjih postavk in evrskih protivrednosti:  

 

Varovalen sporazum, Zaprisežena izjava da živim, Spremni dopis s priporočeno poštno 

povratnico, Znamke, poštni in drugi stroški (tiskanje, papir, kuverta, barva…) 

__________________________________________________________________________ 

SKUPAJ         36 eur  

 

 

Originale vedno zadržite v svojem zasebnem, družinskem ali rodbinskem arhivu. 

 

-------------------------------------------------------------  

 

V globokem poklonu vas iskreno pozdravljam,  

Primož 


