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»Benko d.o.o. je podjetje, ki se od leta 1992 ukvarja z opravljanjem pogrebnih in pokopaliških
storitev na območju občine Nova Gorica in sosednjih občin Renče – Vogrsko, Miren –
Kostanjevica, Kanal, Ajdovščine in občine Komen, pa tudi v bolj oddaljenih občinah: Tolmin,
Sežana, Vipava, Bovec, v kolikor se stranke obrnejo na nas. Sedež našega podjetja je v
Prvačini. Opravljamo tudi prevoze pokojnikov v tujino in iz tujine ter uredimo potrebno
dokumentacijo za prevoze. Opravljamo klasične in žarne pogrebe, izkope in prekope. To
dejavnost opravljamo že več kot tri desetletja. Že leta 1993 smo imeli prvi v Sloveniji prenosljivi
hladilni pokrov, ki omogoča hrambo pokojnikov za daljše obdobje.

  

V podjetju se trudimo svojcem čimbolj olajšati najtežje trenutke ob izgubi bližnje osebe,
jih čimbolj razbremeniti in jim vsestransko pomagati.

  

Redno obiskujemo vse pomembne mednarodne sejme pogrebne in pokopališke opreme v
Evropi (Paris, Lyon, Valencia, Modena, Bologna, Novi Sad, Ried, Budimpešta) in tovrstno
dejavnost aktivno spremljamo in se v njej izpopolnjujemo.

  

Pred tridesetimi leti smo postali generalni zastopnik za italijansko podjetje Ceabis, ki je eno
vodilnih in najbolj priznanih proizvajalcev pogrebne opreme v Evropi. Z letošnjim letom smo
postali ekskluzivni zastopnik tega podjetja za področje Slovenije in sosednje Hrvaške.

  

Podatki o podjetju:

  

BENKO pogrebne storitve in cvetličarstvo d.o.o.
Prvačina 76a, 5297 Prvačina

  

 

  

Tel.: 05 / 30 15 000
GSM: 031 / 637 466

 1 / 2



O PODJETJU

Written by Administrator
Thursday, 04 April 2013 14:57 - Last Updated Wednesday, 17 August 2022 10:15

Faks: 05 / 30 15 022

  

E-mail: info@benko.si

  

Davčna številka: 89470699
Matična številka: 5562643
TRR.: 04750-0000603197

  

Direktor: Andrej Benko
Direktor prokurist: Rosana Prestor Benko

  

Družba je pri OKROŽNEM SODIŠČU NOVA GORICA vpisana v sodni register pod  vl. št.
1/02074/00,  osn. kapital:  13.713,13 EUR  (dne:  17. 02. 1992), identifikacijska številka za DDV:
SI 89470699.
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