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OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:

vpisan

datum vpisa subjekta v sodni register:

11.05.2004

matična številka:

1954598000

davčna številka:

SI 70764492

firma:

T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o.

skrajšana firma:

T - 2 d.o.o.

sedež:

Ljubljana

poslovni naslov:

Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana

pravnoorganizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

osnovni kapital:

18.084.324,03 EUR

število delnic:

ni vpisa

vrsta organa nadzora:

ni vpisa

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
firma:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

710743
1300954000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d.o.o.
Laze 18A, 4000 Kranj
ne odgovarja
24.02.2012

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
firma:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

710744
5072115000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
LOKAINVEST, podjetje za svetovalni inženiring, d.o.o., Škofja Loka
Laze 18A, 4000 Kranj
ne odgovarja
24.02.2012

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:

Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

722541
1954598000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o.
Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana
ne odgovarja
17.05.2012

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
firma:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

728468
5284830000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.
Laze 18A, 4000 Kranj
ne odgovarja
27.09.2012

firma:
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POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
obremenitve:

zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
obremenitve:

85170
3.850,00 EUR
0,03%
zap.št. družbenika 722541, T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje
elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
197851
304.500,00 EUR
1,68%
zap.št. družbenika 710743, GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije,
inženiring, trgovina, storitve d.o.o.
- Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
notarke Marjane Tičar Bešter z dne 29.2.2012, opr.št. SV 220/2012, se pri
celotnem poslovnem deležu zastavitelja vknjiži zastavna pravica, prepoved
odtujitve in obremenitve ter zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega
zapisa, opr.št. 220/2012 z dne 29.2.2012, v zavarovanje denarne terjatve
upnika v višini 20.054.427,22 ? z obrestmi po obrestni meri 4% letno, ter
zapadlostjo celotnega posojila 28.2.2020, vse v korist upnika GARNOL,
inženiring, gradnje in kadri, d.o.o., Laze 18a, Kranj, matična številka
5284830000.
- Sodišče je prejelo sklep o izvršbi dne 3.5.2012. Vpiše se zaznamba sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Kamniku, št. 1023 In 37/2012 z dne 25.4.2012 v
korist upnika ROBERT REMENIH, Skorno 1, 3327 Šmartno ob Paki.
- Sodišče je prejelo sklep o izvršbi dne 7.5..2012. Vpiše se zaznamba sklepa in
odredbe o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, št. In 212/2012 z dne
26.4.2012 v korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana.
- Sodišče je prejelo sklep o izvršbi dne 22.5.2012 ob 9.30. uri. Vpiše se
zaznamba sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, št. In 435/2012 z
dne 16.5.2012 v korist upnika HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.,
DUNAJSKA 117, Ljubljana.
- Sodišče je prejelo sklep o izvršbi dne 13.6.2012 ob 13.35. uri. Vpiše se
zaznamba sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, št. In 619/2012 z
dne 6.6.2012 v korist upnika MELIORA, trgovina in storitve d.o.o.,
Letališka cesta 027, Ljubljana.
- Vpiše se predhodba odredba Okrajnega sodišča v Kranju, Z 35/2012-4 z dne
6. 7. 2012, v korist upnika GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.,
Jezerska c. 20, Kranj.
- Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 332/2012, z dne
16.8.2012 se zaznamuje sklep o izvršbi v korist upnika GORENJSKA BANKA
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj.
- Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. I Pg 172/2009, z dne
31.8.2012 se vpiše zastavna pravica in zaznamba sklepa o predhodni odredbi
v korist tožeče stranke KPL d.d. Tbilisijska ulica 61, Ljubljana.
- Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Z 287/2012 z dne
31.12.2012 se vpiše zastavna pravica do višine terjatve upnika CESTNO
PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnje cest d.d.,
Industrijska cesta 2 Kromberk, Nova Gorica.
197854
42.000,00 EUR
0,23%
zap.št. družbenika 710744, LOKAINVEST, podjetje za svetovalni inženiring,
d.o.o., Škofja Loka
- Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
notarke Marjane Tičar Bešter z dne 29.2.2012, opr.št. SV 220/2012, se pri
celotnem poslovnem deležu zastavitelja vknjiži zastavna pravica, prepoved
odtujitve in obremenitve ter zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega
zapisa, opr.št. 220/2012 z dne 29.2.2012, v zavarovanje denarne terjatve
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upnika v višini 20.054.427,22 ? z obrestmi po obrestni meri 4% letno, ter
zapadlostjo celotnega posojila 28.2.2020, vse v korist upnika GARNOL,
inženiring, gradnje in kadri, d.o.o., Laze 18a, Kranj, matična številka
5284830000.
- Sodišče je prejelo sklep o izvršbi dne 22.5.2012 ob 9.30. uri. Vpiše se
zaznamba sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, št. In 435/2012 z
dne 16.5.2012 v korist upnika HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.,
DUNAJSKA 117, Ljubljana.
- Sodišče je prejelo sklep dne 11.6.2012 ob 8.35. uri. Vpiše se zastavna
pravica na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, št. I Pg 336/2012 z dne
1.6.2012 v korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike
2, Ljubljana.
- Vpiše se zaznamba sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, In 225/2011
z dne 14. 6. 2012, v korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2.
- Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 127026/2012, z
dne 21.9.2012 se zaznamuje sklep o izvršbi v korist upnika: ABANKA VIPA
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
obremenitve:

204499
17.733.974,03 EUR
98,06%
zap.št. družbenika 728468, GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.
- Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. I Pg 735/2012 z dne
3.12.2012 se vpiše začasna odredba tožeče stranke NOVA LJUBLJANSKA
BANKA d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o. iz Ljubljane.

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
595613
vrsta zastopnika:
prokurist
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
Krč Jurij
naslov:
Pipanova cesta 122, 4208 Šenčur
datum podelitve pooblastila:
15.03.2012
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa
zap. št. zastopnika:
vrsta zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:
način zastopanja:
omejitve:

595614
član uprave
EMŠO - podatek ni javen
Zrimšek Jožef
Zagradec pri Grosupljem 25, 1290 Grosuplje
15.03.2012
samostojno
ni vpisa

zap. št. zastopnika:
vrsta zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:
način zastopanja:
omejitve:

595615
član uprave
EMŠO - podatek ni javen
Štravs Miroslav
Jensenova ulica 6, 1000 Ljubljana
15.03.2012
samostojno
ni vpisa
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zap. št. zastopnika:
vrsta zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:
način zastopanja:
omejitve:

595616
predsednik uprave
EMŠO - podatek ni javen
Šiler Vojko
Mlaka pri Kranju, Zagrajškova ulica 5, 4000 Kranj
02.06.2014
samostojno
ni vpisa

ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI
datum skupščine:
vsebina sklepa:

16.02.2010
Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz 36.964.190,25 EUR na
52.363.193,55 EUR

datum skupščine:
vsebina sklepa:

16.09.2009
Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz 76.087.586,83 EUR na
98.600.729,27EUR.

datum skupščine:
vsebina sklepa:

08.05.2008
sklep o povečanju osnovnega kapitala iz 50.287.586,83 na 56.387586,83
EUR

RAZNO
vsebina vpisa:

vsebina vpisa:

S pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru, št. St 29/2011 z
dne 28.11.2011 je potrjena prisilna poravnava z naslednjo vsebino: -delež
plačila terjatev upnikov: 44 odstotkov -rok za plačilo terjatev upnikov: 9 let
od pravnomočnosti slepa o potrditvi prisilne poravnave -terjatve upnikov se
ne obrestujejo.
1. Vpiše se sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Zg 28/2011 z dne
13.12.2011: SKLENILO: PREDLOG ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE, KI
GLASI: I. Poslovodji-direktorju in prokuristu dolžnika se prepove predlagati
vpis spremembe osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o in osvnih vložkov
družbenikov ter drugih statusnih sprememb v sodno poslovni register pri
Ajpesu na podlagi sklepov, ki jih je sprejela skupščina družbe T-2 d.o.o. dne
6.12.2011. II. Dolžniku se prepove pooblastiti 3. osebo kot predlagatelja
sprememb, navedenih pod točko I. te začasne odredbe. III. Ta začasna
odredba se vpiše v sodno poslovni register pri Ajpesu pri subjektu vpisa T-2
d.o.o., matična številka 1954598000. IV. Ta začasna odredba velja še 30. dni
od pravnomočnosti odločbe s katero se pravnomočno zaključi pravdni
postopek, ki ga bo upnik sprožil zoper dolžnika za uveljavitev prepovedi v
pravdnem postopku, začetem na podlagi predmetne začasne odredbe. 2. Vpiše
se sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Zg 28/2011 z dne 5.1.2012:
SKLENILO : I. Izrek sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru Zg 28/2011 z dne
13.12.2011 se popravi tako, da se pravilno glasi: PREDLOGU ZA IZDAJO
ZAČASNE ODREDBE, KI GLASI: I. Poslovodji-direktorju in prokuristu
dolžnika se prepove predlagati vpis spremembe osnovnega kapitala družbe
T-2 d.o.o in osvnih vložkov družbenikov ter drugih statusnih sprememb v

Stran 4 od 5

Podatki o subjektu T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., maticna številka: 1954598000, vpisani
v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 23.03.2015 ob uri 11:06,
datum in ura izpisa: 23.03.2015 ob uri 11:11

sodno poslovni register pri Ajpesu na podlagi sklepov, ki jih je sprejela
skupščina družbe T-2 d.o.o. dne 6.12.2011. II. Dolžniku se prepove
pooblastiti 3. osebo kot predlagatelja sprememb, navedenih pod točko I. te
začasne odredbe. III. Ta začasna odredba se vpiše v sodno poslovni register pri
Ajpesu pri subjektu vpisa T-2 d.o.o., matična številka 1954598000. IV. Ta
začasna odredba velja še 30. dni od pravnomočnosti odločbe s katero se
pravnomočno zaključi pravdni postopek, ki ga bo upnik sprožil zoper
dolžnika za uveljavitev prepovedi v pravdnem postopku, začetem na podlagi
predmetne začasne odredbe. SE UGODI.
vsebina vpisa:

Vpiše se Družbena pogodba opr.št. SV 1779/2005 z dne 02.12.2005.

vsebina vpisa:

Sprememba Družbene pogodbe opr.št. SV 2031/2006 z dne 13.12.2006.

vsebina vpisa:

Sprememba Družbene pogodbe opr.št. SV 645/2007 z dne 05.04.2007.

vsebina vpisa:

Sprememba Družbene pogodbe opr.št. SV 578/2007 z dne 05.04.2007.

vsebina vpisa:

Vpiše se Družbena pogodba opr.št. SV 1922/2007 z dne 15.11.2007.

vsebina vpisa:

Vpiše se Družbena pogodba opr.št. SV 1929/2007 z dne 16.11.2007.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:
03.06.2014
datum sklepa o spremembi:
20.05.2014
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