
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
St 2868/2015

POZIV UPNIKOM, 
ki so imetniki navadnih finančnih terjatev,

za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave

v zadevi: postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom:

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 152 , 1000 Ljubljana

1.  V  skladu  z  202.  členom ZFPPIPP pozivamo  upnike,  ki  so  imetniki  navadnih  finančnih  terjatev,  da 
glasujejo  o  sprejetju  prisilne  poravnave  na  podlagi  osnovnega  načrta  finančnega  prestrukturiranja, 
objavljenega dne 1. 3. 2016 (red. št. 367), tako, da oddajo glasovnico z vsebino, določeno na naslednji 
strani tega poziva.

2. Upniki naj glasovnice oddajo v enem mesecu po objavi tega poziva v enem izvodu tako, da jih osebno  
vložijo na vložišču tega sodišča ali pošljejo po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem levem 
kotu tega poziva.

3. Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, mora vloge stranke vložiti v elektronski 
obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (prvi odstavek 
123.a  člena  ZFPPIPP).  Če  vloga  ni  vložena v   elektronski  obliki,  se  zanjo ne  uporabljajo pravila  o 
nepopolni vlogi in jo sodišče zavrže (drugi odstavek 123.a člena ZFPPIPP). Odvetniku za zastopanje 
stranke  v  postopku  zaradi  insolventnosti  ni  treba  predložiti  pooblastila  (četrti  odstavek  123.a  člena  
ZFPPIPP).

4.  Pri presoji izida glasovanja se bodo upoštevale glasovnice upnikov, ki jih bo sodišče prejelo do poteka 
roka iz 2. točke tega poziva, ne glede na to, ali so bile oddane s priporočeno poštno pošiljko ali sodišču 
predložene na drug način (tretji odstavek 75. člena in prvi odstavek 206. člena ZFPPIPP).

5. Če upnik do poteka roka iz 2. točke tega poziva sodišču ne predloži svoje glasovnice, velja, da je glasoval 
proti sprejetju prisilne poravnave.
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Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2016

611-11 stran 2/3



2868/2015
GLASOVNICA

za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave

Upnik:(*1)

_______________________________________________________________________________________
__

_______________________________________________________________________________________
__

v zadevi: postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom:

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 152 , 1000 Ljubljana

izjavljam, da glasujem o sprejetju prisilne poravnave tako (ustrezno obkroži):

ZA                          PROTI

Dne, ___________________

podpis upnika / zakonitega zastopnika(*2)

_______________________________

_______________________________

Navodila za izpolnjevanje glasovnice:

*1: Vpisati je treba podatke o upniku, ki oddaja glasovnico, in sicer:
– če je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: matično številko, firmo in sedež
– če je potrošnik: osebno ime in naslov

*2: Če je upnik fizična oseba, lastnoročno podpiši glasovnico. Če je upnik pravna oseba čitljivo napiši tudi osebno ime 
zakonitega zastopnika, ki v imenu upnika podpisuje glasovnico.
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