Podatki o subjektu 2HT invest, svetovanje in storitve d.o.o.
matična številka: 6552862000
vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

Signature Not Verified

Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2019.07.30 15:10:42 +02:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana

Zgodovinski izpis iz sodnega/poslovnega registra
(za obdobje od 01.02.2008 dalje)
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
Status subjekta:
vpisan
Datum vpisa subjekta v register:
18.02.2014
Srg vpisa subjekta:
2014/7205
Matična številka:
6552862000
Davčna številka:
SI 24826766
firma:
Vsebina sedanjega vpisa:
2HT invest, svetovanje in storitve d.o.o.
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

VEČER SKUPINA, svetovanje in storitve d.o.o.

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o.

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

DOBER VEČER, holdinška družba, d.o.o.

skrajšana firma:
Vsebina sedanjega vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

02.11.2016
2016/44649
02.11.2016

22.12.2015
2015/54871
22.12.2015

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

2HT invest d.o.o.
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

VEČER SKUPINA d.o.o.

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

VEČER d.o.o.

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

DOBER VEČER d.o.o.

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

02.11.2016
2016/44649
02.11.2016

22.12.2015
2015/54871
22.12.2015

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

sedež:
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Vsebina sedanjega vpisa:

LJUBLJANA
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

MARIBOR

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

NOVA GORICA

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

MURSKA SOBOTA

poslovni naslov:
Vsebina sedanjega vpisa:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

02.06.2015
2015/22631
02.06.2015

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

Ljubljana, Lajovčeva ulica 8, 1260 Ljubljana - Polje
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

Erjavčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

pravnoorganizacijska oblika:
Vsebina sedanjega vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

02.06.2015
2015/22631
02.06.2015

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

259.350,00 EUR
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

Spremenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa)

12.06.2015
2015/24709
12.06.2015

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Datum vpisa:
Srg vpisa:
Datum objave vpisa:

osnovni kapital:
Vsebina sedanjega vpisa:

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

7.500,00 EUR
Datum vpisa:
Srg vpisa:

18.02.2014
2014/7205

Stran 2 od 17

Podatki o subjektu 2HT invest, svetovanje in storitve d.o.o.
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Datum objave vpisa:

število delnic:

ni vpisa

vrsta organa nadzora:

nima organa nadzora

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

ne odgovarja
03.02.2014

naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

ne odgovarja
07.08.2015

ne odgovarja
03.02.2014

naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

03.02.2014
datum izbrisa iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

799739
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum izstopa / izključitve:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

841523
5877873000 - matična številka(pravna oseba je vpisana v PRS)
HAKL & HAKL, Podjetje za računalništvo, izobraževanje in trgovino d.o.o.
Ivanocijevo naselje 14, 9000 Murska Sobota

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:

18.02.2014

976920
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
Ljubljana, Lajovčeva ulica 8, 1260 Ljubljana - Polje

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

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

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

799739
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
ne odgovarja
03.02.2014
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datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

postopek / opomba:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

799739
EMŠO - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
ne odgovarja
03.02.2014

799739
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
ne odgovarja
03.02.2014

ne odgovarja
03.02.2014
18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

779850
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
ni podatka
ne odgovarja
03.02.2014
datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum izstopa / izključitve:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

779851
EMŠO - podatek ni javen
Hakl Uroš
Tavčarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

08.04.2015 17:42, uskladitev s CRP. Neveljaven zapis - tehnična napaka pri
usklajevanju podatkov s CRP

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

03.07.2015 17:13, Popravek podatkov Srg zaradi napake. Odprava tehnične
napake pri usklajevanju podatkov s CRP

datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

postopek / opomba:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

03.02.2014
datum izbrisa iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014
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zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

779850
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
ni podatka
ne odgovarja
03.02.2014
datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

postopek / opomba:

20.08.2014 20:17, uskladitev s CRP

zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti
družbe:
datum vstopa:

779850
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
Ljubljana, Lajovčeva ulica 8, 1260 Ljubljana - Polje
ne odgovarja
03.02.2014
datum vpisa v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
nov poslovni delež

236573

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

03 - povečanje osnovnega kapitala - OK
100.000,00 EUR
38,5579%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa poslovnega deleža v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

236572

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

05 - prenos celotnega poslovnega deleža
100.000,00 EUR
38,5579%
ni vpisa
zap. št. družbenika 976920, Sašo Todorović
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
nov poslovni delež

236572

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:

03 - povečanje osnovnega kapitala - OK
100.000,00 EUR
38,5579%
ni vpisa

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

Stran 5 od 17

Podatki o subjektu 2HT invest, svetovanje in storitve d.o.o.
matična številka: 6552862000
vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg

imetniki:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa poslovnega deleža v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

zap. št. deleža:
nov poslovni delež

236571

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:

03 - povečanje osnovnega kapitala - OK
51.850,00 EUR
19,9924%
ni vpisa
zap. št. družbenika 841523, HAKL & HAKL, Podjetje za računalništvo,
izobraževanje in trgovino d.o.o.

imetniki:

datum vpisa poslovnega deleža v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

05 - prenos celotnega poslovnega deleža
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 976920, Sašo Todorović
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

14 - izbris obremenitve
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

14 - izbris obremenitve
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

02.11.2015
2015/46630
02.11.2015
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na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

07 - sprememba poslovnega deleža
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

13 - vpis obremenitve
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

03.06.2015
2015/24151
02.06.2015

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

13 - vpis obremenitve
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

22.10.2014
2014/44515
22.10.2014

vpis obremenitve pri poslovnem
deležu
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

vsebina obremenitve:

3.750,00 EUR
50%
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV
1220/14 z dne 20.10.2014 se vpiše zastavna pravica za zavarovanje terjatve v višini
200.000,00 EUR, za obdobje najkasneje do 31.12.2017, v korist zastavnega upnika
družbe PRONET d.o.o., Medvedova ulica 13, 2000 Maribor, matična št.:
5770912000.
datum vpisa obremenitve v register:
Srg vpisa obremenitve:
datum objave vpisa obremenitve:

zap. št. deleža:

22.10.2014
2014/44515
22.10.2014

220073
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na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

sprememba poslovnega deleža
pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

13 - vpis obremenitve
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

vpis obremenitve pri poslovnem
deležu
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

vsebina obremenitve:

3.750,00 EUR
50%
zap. št. družbenika 799739, SAŠO TODOROVIĆ
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve opr.št. SV 1043/14 z dne 01.09.2014 se vpiše zastavna pravica za
zavarovanje terjatve v višini 600.000,00 EUR s pripadki, za obdobje najkasneje do
31.03.2015, v korist zastavnega upnika družbe HAKL & HAKL d.o.o., Ivanocijevo
naselje 14, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5877873000.
datum vpisa obremenitve v register:
Srg vpisa obremenitve:
datum objave vpisa obremenitve:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

zap. št. deleža:
nov poslovni delež

220073

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

01 - ustanovitev
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779850, Sašo Todorović
datum vpisa poslovnega deleža v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220072

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

14 - izbris obremenitve
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220072

pravni temelj:

14 - izbris obremenitve

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015
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osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220072

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

07 - sprememba poslovnega deleža
3.750,00 EUR
1,4459%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220072

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

13 - vpis obremenitve
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

zap. št. deleža:
sprememba poslovnega deleža

220072

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

13 - vpis obremenitve
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa spremembe v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

02.11.2015
2015/46630
02.11.2015

24.08.2015
2015/33778
24.08.2015

03.06.2015
2015/24151
02.06.2015

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

vpis obremenitve pri poslovnem
deležu
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

vsebina obremenitve:

3.750,00 EUR
50%
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve opr.št. SV 1043/14 z dne 01.09.2014 se vpiše zastavna pravica za
zavarovanje terjatve v višini 600.000,00 EUR s pripadki, za obdobje najkasneje do
31.03.2015, v korist zastavnega upnika družbe HAKL & HAKL d.o.o., Ivanocijevo
naselje 14, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5877873000.
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datum vpisa obremenitve v register:
Srg vpisa obremenitve:
datum objave vpisa obremenitve:

zap. št. deleža:
nov poslovni delež

220072

pravni temelj:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
povezava:
imetniki:

01 - ustanovitev
3.750,00 EUR
50%
ni vpisa
zap. št. družbenika 779851, Uroš Hakl
datum vpisa poslovnega deleža v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
720263
tip zastopnika:
direktor
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
Todorović Sašo
naslov:
Ljubljana, Lajovčeva ulica 8, 1260 Ljubljana - Polje
datum podelitve pooblastila:
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

629135
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Klančar Miha
Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana
08.12.2015
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum prenehanja pooblastila:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

28.03.2017
datum izbrisa pooblastila iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

629135
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Klančar Miha
Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana
08.12.2015

04.04.2017
2017/13488
04.04.2017
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datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

629134
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Bratina Aleksander
Ivanji Grad 14, 6223 Komen
08.12.2015
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum prenehanja pooblastila:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

28.03.2017
datum izbrisa pooblastila iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

629134
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Bratina Aleksander
Ivanji Grad 14, 6223 Komen
08.12.2015
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

04.04.2017
2017/13488
04.04.2017

15.12.2015
2015/53052
15.12.2015

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:

590312
direktor
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
03.02.2014

naslov:
datum podelitve pooblastila:

datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum prenehanja pooblastila:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

03.02.2014
datum izbrisa pooblastila iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

11.06.2019
2019/24048
11.06.2019

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:

590312
direktor
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
03.02.2014

naslov:
datum podelitve pooblastila:
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datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:
postopek / opomba:

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

postopek / opomba:

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

590312
direktor
EMŠO - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
03.02.2014
04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

samostojno
ni vpisov
08.04.2015 17:42, uskladitev s CRP. Neveljaven zapis - tehnična napaka pri
usklajevanju podatkov s CRP
590312
direktor
davčna številka - podatek ni javen
TODOROVIĆ SAŠO
74 ELGIN AVENUE, TOP FLOOR FLAT, W9 2HB LONDON, ZDRUŽENO
KRALJESTVO
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

572122
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Hakl Uroš
Tavčarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

572121
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
ni podatka
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum prenehanja pooblastila:

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

samostojno
ni vpisov
03.07.2015 17:13, Popravek podatkov Srg zaradi napake. Odprava tehnične
napake pri usklajevanju podatkov s CRP

datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

03.02.2014
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datum izbrisa pooblastila iz registra:
Srg izbrisa:
datum objave izbrisa:

način zastopanja:
omejitve:

samostojno
ni vpisov

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

572121
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
ni podatka
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

04.09.2014
2014/37640
04.09.2014

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

način zastopanja:
omejitve:
postopek / opomba:

samostojno
ni vpisov
20.08.2014 20:17, uskladitev s CRP

zap. št. zastopnika:
tip zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:

572121
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Todorović Sašo
Ljubljana, Lajovčeva ulica 8, 1260 Ljubljana - Polje
03.02.2014
datum vpisa pooblastila v register:
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

način zastopanja:
omejitve:

18.02.2014
2014/7205
18.02.2014

samostojno
ni vpisov

ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov

RAZNO
datum vpisa v register:

28.03.2017
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

2017/12812
28.03.2017

vsebina vpisa:

Po pogodbi o oddelitvi s prevzemom, št. SV 1357/16 z dne 21.12.2016, se je od
prenosne družbe PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno
založniška družba, d.o.o., matična številka 5049512000, oddelil njen del, ki ga je
prevzela ta družba kot prevzemna družba.

datum vpisa v register:

02.11.2016
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Srg vpisa:
datum objave vpisa:

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

2016/44649
02.11.2016

vsebina vpisa:

Vpiše se izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe s prenosom posameznega dela
premoženja na novo družbo po Delitvenem načrtu z dne 19.08.2016, zaradi izvedbe
katere je bila ustanovljena nova družba, in sicer: ČASNIK VEČER d.o.o., matična št:
7166885000

datum vpisa v register:

18.12.2015
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

vsebina vpisa:

2015/53932
18.12.2015

Vpiše se pripojitev po Pogodbi o pripojitvi z dne 28.10.2015, sklenjeni v notarskem
zapisu notarke Nevenke Tory opr. št. SV 1145/15 , na podlagi katere se prevzemni
družbi DOBER VEČER d.o.o., mat. št. 6552862000 pripoji prevzeta družba ČZP
VEČER d.o.o., mat. št. 5048362000, ki zaradi pripojitve preneha.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v register: 11.06.2019
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum sklepa o spremembi:

10.06.2019

datum vpisa spremembe v register:

02.11.2016
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum sklepa o spremembi:

22.08.2016

datum vpisa spremembe v register:

15.12.2015
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum sklepa o spremembi:

08.12.2015

datum vpisa spremembe v register:

24.08.2015
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum sklepa o spremembi:

07.08.2015

datum vpisa spremembe v register:

02.06.2015
Srg vpisa:
datum objave vpisa:

datum sklepa o spremembi:

2019/24048
11.06.2019

2016/44649
02.11.2016

2015/53052
15.12.2015

2015/33778
24.08.2015

2015/22631
02.06.2015

21.05.2015

Pregled Srg številk sklepov o dovolitvi vpisa pri subjektu
Srg številka:
2019/24048
Datum:
11.06.2019 13:44
Vrsta predloga:
vpis spremembe
Tip postopka:
splošni
Tip vpisa:
splošni vpis spremembe
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Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2017/13488
04.04.2017 09:42
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2017/12812
28.03.2017 09:44
statusno preoblikovanje
splošni
vpis oddelitve s prevzemom

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2016/44649
02.11.2016 07:52
statusno preoblikovanje
splošni
vpis oddelitve s prevzemom

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2016/43451
13.10.2016 12:22
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/54871
22.12.2015 08:54
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/53932
18.12.2015 13:42
statusno preoblikovanje
splošni
vpis pripojitve

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/53052
15.12.2015 09:06
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/46630
02.11.2015 15:08
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:

2015/33778
24.08.2015 13:58
vpis spremembe
splošni

na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10
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na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10

Tip vpisa:

splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:
Opomba:

Popravek podatkov Srg zaradi napake
03.07.2015 17:13
ni podatka
ni podatka
ni podatka
Odprava tehnične napake pri usklajevanju podatkov s CRP

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/24709
12.06.2015 09:48
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2015/22631
02.06.2015 10:10
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:
Opomba:

uskladitev s CRP
08.04.2015 17:42
ni podatka
ni podatka
uskladitev s CRP po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg
Neveljaven zapis - tehnična napaka pri usklajevanju podatkov s CRP

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2014/44515
22.10.2014 12:53
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2014/37640
04.09.2014 09:49
vpis spremembe
splošni
splošni vpis spremembe

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

uskladitev s CRP
20.08.2014 20:17
ni podatka
ni podatka
uskladitev s CRP po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg

Srg številka:
Datum:
Vrsta predloga:
Tip postopka:
Tip vpisa:

2014/7205
18.02.2014 10:17
vpis ustanovitve
splošni
vpis ustanovitve subjekta
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na dan 30.07.2019 ob uri 15:06
datum in ura izpisa: 30.07.2019 ob uri 15:10
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