
* Matično številko je subjektu vpisa dodelila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, ki je subjekt vpisa hkrati 
vpisala v poslovni register.
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Srg 2021/11556
matična številka 8847673000

 
SKLEP

o vpisu ustanovitve subjekta
 
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski zadevi vpisa ustanovitve subjekta dne 08.04.2021
 

sklenilo:
 
V sodni register se vpiše nov subjekt s temi podatki:
 
MATIČNA ŠTEVILKA: 8847673000*
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 45501262**

DATUM USTANOVITVE: 31.03.2021
 
FIRMA: GORENC STARE, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
 
SKRAJŠANA FIRMA: GORENC STARE d.o.o.

SEDEŽ: SPODNJI BRNIK

POSLOVNI NASLOV: Spodnji Brnik, Spodnji Brnik 081 , 4207 Cerklje na Gorenjskem

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
 
 DODATNA OBLIKA: Podoblika ni določena

osnovni kapital:          500.000,00 EUR

VRSTA ORGANA NADZORA: nima organa nadzora 

DRUŽBENIK (oziroma član in ustanovitelj)
identifikacijska številka: EMŠO - 1702975500479
osebno ime / firma: Stare Igor
naslov: Spodnji Brnik, Spodnji Brnik 081 , 4207 Cerklje na Gorenjskem
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 31.03.2021

POSLOVNI DELEŽ zap. št.: "Bo dodeljena ob vpisu v PRS."
osnovni vložek:          500.000,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku: 100%
imetniki: Igor Stare
obremenitve: Ni vpisa



* Matično številko je subjektu vpisa dodelila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, ki je subjekt vpisa hkrati 
vpisala v poslovni register.
** Davčno številko je subjektu vpisa dodelila pristojna Finančna uprava RS, ki je subjekt hkrati vpisala v davčni register.
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ZASTOPNIK:
tip zastopnika: direktor
identifikacijska številka: EMŠO - 1702975500479
osebno ime / firma: Stare Igor
naslov: Spodnji Brnik, Spodnji Brnik 081 , 4207 Cerklje na Gorenjskem
datum podelitve pooblastila: 31.03.2021
način zastopanja: samostojno
omejitve: Ni vpisa

RAZNO:
vsebina vpisa: Družba je bila ustanovljena zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika, ki je bil v
poslovnem registru vpisan s temi podatki: GORENC - KMETIJSKA MEHANIZACIJA, 
KLUČAVNIČARSTVO, PESKANJE IGOR STARE S.P., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
matična številka: 5675799000, na novo kapitalsko družbo.

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. 
Pritožbo je treba vložiti pri tem sodišču.

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


