
 

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra 
 
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

status subjekta:     vpisan

datum vpisa subjekta v sodni register:     29.01.2003

matična številka:     1798251000

davčna številka:     SI57099626

firma: IBS VAROVANJE, varovanje in storitve, d.o.o.

skrajšana firma: IBS VAROVANJE d.o.o.

sedež: Kočevje

poslovni naslov: Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje

pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

osnovni kapital: 8.763,14 EUR

število delnic: ni vpisa

vrsta organa nadzora: ni vpisa

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:     542607
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Debartoli Dalibor
Naslov:     Rozmanova ulica 15, 1330 Kočevje
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     11.01.2008

zap. št. družbenika:     570114
identifikacijska številka:     3424278000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     VOLUNTAS, varovanje in svetovanje d.o.o.
Naslov:     Peričeva ulica 17, 1000 Ljubljana
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     14.11.2008

POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:     85819
osnovni vložek:     4.381,58 EUR
delež  v odstotku ali ulomku:     50%
imetniki:     zap.št. družbenika 542607, Debartoli Dalibor

zap. št. deleža:     155803
osnovni vložek:     1.460,52 EUR
delež  v odstotku ali ulomku:     16,6666%
imetniki:     zap.št. družbenika 570114, VOLUNTAS, varovanje in svetovanje d.o.o.

zap. št. deleža:     155804
osnovni vložek:     1.460,52 EUR
delež  v odstotku ali ulomku:     16,6666%
imetniki:     zap.št. družbenika 570114, VOLUNTAS, varovanje in svetovanje d.o.o.

zap. št. deleža:     185013
osnovni vložek:     1.460,52 EUR
delež  v odstotku ali ulomku:     16,6666%
imetniki:     zap.št. družbenika 570114, VOLUNTAS, varovanje in svetovanje d.o.o.
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OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:     385564
vrsta zastopnika:     direktor
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Debartoli Dalibor
naslov:     Rozmanova ulica 15, 1330 Kočevje
datum podelitve pooblastila:     11.01.2008
način zastopanja:     samostojno
omejitve:     ni vpisa

ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov

RAZNO
vsebina vpisa:     Prenos sedeža na podlagi sklepa Srg 1789/2007 z dne 04.10.2007, ki ga je izdalo 

Okrožno sodišče v Kopru. Pred prenosom sedeža je bila družba vpisana pod vložno 
številko 1/6441/00 pri Okrožnem sodišču v Kopru. 

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:     21.10.2011
datum sklepa o spremembi:     19.10.2011
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