
P O O B L A S T I L O 
 

Spodaj podpisani: 
 
Ime in priimek:  
 
Naslov:  
 
EMŠO:  

 
Imetnik    delnic SAVA, izdajatelja Sava d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 
 

pooblaščam 
 

Odvetniško družbo Veršič – Perčič, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 
Mestni trg 8, Ljubljana, 

 

da me zastopa v zadevi imenovanja posebnega revizorja, zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe 
Sava, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (318/2. člen ZGD-1). 
 

Odvetnik naj mi pri tem daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu in me zastopa v postopku pred sodiščem, 
navedenim zgoraj. V konkretnem postopku lahko mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, me pravno 
veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. 
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, sprejemanje denarja in 
drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku ter sklenitev sodne ali 
izvensodne poravnave. 
 

Potrjujem da sem seznanjen in razumem, da je mogoče predlog za imenovanje posebnega revizorja vložiti le v 
primeru, da k njemu pristopijo delničarji, kateri skupni deleži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala družbe 
ali katerih nominalni znesek ali pripadajoči znesek osnovnega kapitala znaša najmanj 400.000 EUR. Skladno z 
določbo tretjega odstavka 318. člena ZGD-1 obenem izjavljam: 
- da sem ob podpisu tega pooblastila imetnik delnic SAVA v zgoraj navedenem številu in sem bil to 

neprekinjeno tudi v celotnem obdobju treh mesecev pred skupščino družbe Sava d.d., ki je bila 8. 6. 2011 in  
- da v času od podelitve tega pooblastila naprej pa do odločitve sodišča o predlogu za imenovanje posebnega 

revizorja z delnicami ne bom razpolagal brez pisnega soglasja Vseslovenskega združenja malih delničarjev, 
Salendrova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: VZMD).  

 

Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu 
predložiti vse relevantne dokaze ob podpisu pooblastila in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, 
če navedbe in dokazi niso resnični ali niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi, ali na poziv 
odvetnika. Izjavljam da me je odvetnik seznanil s tem, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za 
zastopanje z profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh. 
 

Potrjujem in soglašam, da me odvetnik o poteku postopka in morebitnih izvensodnih dogovarjanjih seznanja 
preko VZMD, ki odvetniku sporoča in izjavlja mojo voljo in navodila, na katera je vezan. Vsa komunikacija med 
mano in odvetnikom poteka s posredovanjem VZMD, ki tudi krije vse stroške postopka. Soglašam, da odvetnik vsa 
pisanja v postopku posreduje z nepriporočeno pošto VZMD.  
 

Zavezujem se, da bom VZMD v primeru spremembe kontaktnih podatkov ali podatkov o imetništvu delnic družbe 
Sava d.d. nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov, sporočil nove podatke. 
 

Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in odvetnik dogovorita za pristojnost 
sodišča po sedežu odvetniške družbe. 
 
 

V/Na ________________, dne ___. ___. 2011 
 

           ____________________ 
                           (podpis pooblastitelja) 
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