
UPRAVITELJ VELJKO JAN, Blaževa ulica 3F, 4220 ŠKOFJA LOKA 
  

 

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA  d.d.  –  v stečaju 
Stolpniška ulica 10, 1000 LJUBLJANA  

 
 

o b j a v l j a 
na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani  

opr.št. St 2515/2012 r.št. 2781 z dne 20.7.2017 in objavljenega dne 21.7.2017 
 
 

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE (2. prodaja)  

za prodajo finančne naložbe (poslovnega deleža) 
 

* * * 
 

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI POMGRAD - TAP d.o.o. 
 

ki bo v četrtek, dne 05.10.2017 ob 14:00 uri  
v sejni sobi v pritličju upravne stavbe na naslovu stečajnega dolžnika  

Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana 
 
 
 
 
PREDMET PRODAJE 
 
Predmet prodaje je poslovni delež stečajnega dolžnika  

- v družbi POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, 
mat.št.: 5924910000,  

- zaporedna številka deleža: 78283  
- delež v odstotku: 19,0000% 

 
 
IZKLICNA CENA IN VIŠANJE PONUDB 
 
Predlagana izklicna cena znaša 800.000,00 EUR. Navedena izklicna cena je cena brez davka. Kupec je dolžan 
poleg izklicne cene plačati tudi davek v skladu z zakonom.  Najmanjši znesek, za katerega mora biti vsaka 
naslednja ponudba na javni dražbi višja, znaša 1.000,00 EUR.  
  
 
VARŠČINA  
 
Varščina znaša 10 % izklicne cene oziroma 80.000,00 EUR.  Varščina se plača na račun stečajnega dolžnika 
TRR SI56 0510 0801 3631 111 pri Abanka d.d. vsaj en delovni dan pred javno dražbo, z navedbo namena 
plačila: "Varščina za javno dražbo – POMGRAD TAP«. 
 
 
SEZNANITEV KUPCEV S PREDMETOM PRODAJE 
 
Skupaj s tem razpisom v prilogi objavljamo: 

- družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje d.o.o.  
- redni izpisek iz sodnega registra za družbo Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje d.o.o. 
- letno poročilo za leto 2016 za družbo Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje d.o.o.  

 
Poročilo o oceni vrednosti finančne naložbe v družbo Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje d.o.o. je dostopno 
na sedežu prodajalca CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.  
 
Javni podatki o družbi Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje d.o.o. (izpiski, listine, letna poročila) so dostopni na 
strani AJPES na naslovu:  https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=195817 
 
Ostale informacije lahko potencialni ponudniki pridobijo na telefonski številki 04 5062220 (upravitelj Veljko 
Jan) ali 01 236 4533 (pom. upravitelja Gorazd Rakovec) ali preko elektronske pošte na naslov  
cpl.pravnik@gmail.com. 
 
 

https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=195817
mailto:cpl.pravnik@gmail.com
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PREDKUPNA PRAVICA 
 
Na poslovnem deležu obstaja zakonita in hkrati pogodbena predkupna pravica družbenikov:  

- POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256B, 9231 
Beltinci,  matična številka 5143250000 

- POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota matična številka 
5459001000 

 
Upravitelj sočasno z objavo tega razpisa obvešča o tej razpisani javni dražbi tudi predkupna upravičenca in ju 
poziva, da uveljavita svojo predkupno pravico na javni dražbi v skladu 4. odst. 347. člena ZFPPIPP tako, da: 
- vsak zase plačata varščino za udeležbo na dražbi,  
- se javne dražbe udeležita in na dražbi izjavita, da uveljavljata predkupno pravico, in  
- podpišeta prodajno pogodbo in plačata celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.  
 
V kolikor katerikoli predkupni upravičenec ne uveljavi svoje predkupne pravice na javni dražbi v skladu z 
navedenimi pogoji, bo njegova predkupna pravica prenehala (1. točka 2. odst. 347. člena ZFPPIPP) in bo 
predmet prodaje prodan dražitelju, ki na dražbi uspe (v kolikor bo javna dražba uspešna).  
 
 
POGOJI ZA PRISTOP NA DRAŽBO IN PRODAJO 
 
Prodaja se bo vršila na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene.  
 
Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, za katere velja omejitev sodelovanja pri nakupu, določena v 337. 
členu ZFPPIPP in s katerimi stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja. Pred 
dražbo mora vsak ponudnik predložiti upravitelju oziroma pooblaščencu upravitelja pisno izjavo, da ni oseba, 
za katero velja omejitev sklenitve pogodbe o prodaji po 337. členu ZFPPIPP. Stečajni dolžnik ne sme skleniti 
pogodbe o prodaji svojega premoženja z (337. člen ZFPPIPP): 

1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana 
poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,  

2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,  
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,  
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,  
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.  

Navedena omejitev ne velja za prodajo premoženja predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom 
uveljavlja zakonito predkupno pravico. 
 
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,  
- ki vsaj en delovni dan pred javno dražbo vplačajo varščino na TRR stečajnega dolžnika 

SI56 0510 0801 3631 111  Abanka d.d. v višini in z oznako, kot je določena v tem razpisu  
- ki se pred izvedbo javne dražbe izkažejo s predložitvijo potrjenega naloga o vplačilu varščine.  
Dražitelj, ki uspe na dražbi in sklene prodajno pogodbo, v skladu z zakonom in temi pogoji prodaje, se mu 
varščina šteje za plačilo are.  
 
Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpis iz sodnega ali poslovnega 
registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni. Pooblaščenci pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, morajo poleg 
izpisa iz sodnega ali poslovnega registra v skladu s prejšnjim stavkom tega odstavka predložiti še pooblastilo 
za zastopanje. Fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Pooblaščenci 
fizičnih oseb se morajo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in veljavnim pooblastilom zastopane 
fizične osebe. Vse listine, ki jih predložijo udeleženci dražbe, morajo biti sestavljene ali prevedene v slovenski 
jezik. 
 
Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti pogodbo o prodaji. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ne podpiše 
pogodbe, ko se mu jo predloži, je dolžan plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve 
prodajne pogodbe, ki je enaka višini kot je znesek vplačane varščine. 
 
Kupec mora vplačati celotno kupnino v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe. Če kupec v roku ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži plačano varščino. 
 
Lastninsko pravico pridobi kupec po plačilu celotne kupnine, davka in stroškov v zvezi s to prodajo.  
 
Drugi pogoji za pristop in izvedbo dražbe 
- varščina se ne obrestuje in ne revalorizira;  
- varščina se udeležencem dražbe, ki na dražbi ne bodo uspeli, vrne v roku treh delovnih dni po dnevu 

dražbe; 
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- vsi roki pri prodaji pri tej javni dražbi so bistveni in fiksni. Prodajalec lahko odstopi od prodajne pogodbe, 
ne da bi kupcu dal dodatni rok za izpolnitev, če kupec zamudi s plačilom kupnine več kot 15 dni;  

- v izklicni ceni iz tega razpisa davek ni vključen. Poleg izklicne cene oziroma cene dosežene na dražbi mora 
kupec plačati še ustrezen davek po zakonsko predpisani stopnji, veljavni na dan sklenitve pogodbe;  

- vse davke in stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice mora plačati kupec; 
- prodaja se opravi videno – kupljeno. Predmet se prodaja v obstoječem stanju. Kupec se mora o stanju 

predmeta prodaje prepričati pred javno dražbo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake predmeta prodaje. 
Kupec ne more odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanje cene zaradi pomanjkljivosti ali stvarnih napak 
predmeta prodaje. Kupec ne more odstopiti od pogodbe zaradi zmote o predmetu, o stanju predmeta ali 
o vrsti in višini davka kot bo obračunan in kot ga bo potrebno plačati v skladu z zakonom oziroma 
obračunom davčnega organa. 

 
Pravila dražbe so naslednja: 
- dražbo vodi upravitelj oziroma njegov pooblaščenec (v nadaljevanju upravitelj); 
- ob napovedanem času upravitelj razglasi začetek dražbe ter prebere pogoje dražbe objavljene v javnem 

oglasu ter druge pogoje; 
- upravitelj seznani udeležence s predmetom draženja ter jih pozove, da oddajo listine, s katerimi izkazujejo 

izpolnjevanje pogojev za pristop k dražbi;  
- po pregledu predloženih listin upravitelj seznani navzoče, katere osebe imajo pravico in obveznost 

pristopiti k draženju predmeta prodaje; 
- pred pričetkom dražbe upravitelj še enkrat prebere podatke o predmetu prodaje ter razglasi izklicno ceno 

in pozove ponudnike, ki imajo pravico in obveznost pristopiti k draženju, da naj izrečejo svoje ponudbe in 
najmanjši znesek, za katerega mora biti vsaka ponudba višja od izklicne cene oz. od predhodne ponudbe; 

- ko kateri od ponudnikov pove svojo ponudbo, ponovi upravitelj ponujeni znesek ter vpraša ali kdo od 
ponudnikov ponudi višji znesek; če nihče od ponudnikov ne ponudi višjega zneska, ponovi upravitelj zadnji 
ponujeni znesek drugič. Če nihče ne poda boljše ponudbe, po pol minutnem premoru upravitelj ponovi 
zadnji ponujeni znesek tretjič, ter nato (če ni predkupnih upravičencev) razglasi kupca predmeta in 
seznani ponudnike, da je dražba za ta predmet zaključena; 

- če bo na dražbi sodeloval tudi predkupni upravičenec, ki bo vplačal varščino in prijavil svojo udeležbo, 
upravitelj pozove predkupnega upravičenca in mu ponudi, da predmet kupi za ceno, ki jo je ponudil 
dražitelj, ki je zadnji ponudil najvišjo ceno. Če predkupni upravičenec izjavi, da uveljavlja predkupno 
pravico, se dražba nadaljuje tako, da ima dražitelj, ki je uspel v zadnjem rednem koraku dražbe, pravico 
ponuditi višjo ceno v enem ali več izrednih korakih dražbe, in nato predkupni upravičenec lahko ponovno 
uveljavi predkupno pravico pri vsaki ponujeni najvišji ceni v vsakem od teh izrednih korakov dražbe, in se 
dražba konča, ko bodisi dražitelj odstopi od nadaljnje dražbe bodisi predkupni upravičenec pri zadnji 
najvišji ceni, ki jo bo ponudil dražitelj v zadnjem izrednem koraku dražbe, ne uveljavi predkupne pravice. V 
skladu s tem končnim izidom upravitelj razglasi kupca predmeta in seznani ponudnike, da je dražba za ta 
predmet zaključena. 

- o poteku dražbe se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo vsi ponudniki, izlicitirani najvišji znesek kupnine 
in kupca predmeta ter morebitne druge zadeve o poteku dražbe; 

- ugovore zoper potek dražbe je mogoče vložiti do zaključka zapisnika o poteku dražbe; ugovore takoj reši 
upravitelj 

 
 
POMEMBNO – PRED ZAČETKOM DRAŽBE 
 
Sprejemno mesto za vpis dražiteljev, ki bodo pristopili na dražbo, bo odprto eno uro pred dražbo in zaprto 
pred začetkom dražbe. Vse dražitelje pozivamo, da v tem času najavijo udeležbo in izkažejo svojo pravico do 
udeležbe na dražbi na naslednji način:  

- vsak dražitelj se mora izkazati z osebnim dokumentom 
- pooblaščenec mora predložiti tudi pooblastilo v slovenskem jeziku in vse podatke o pooblastitelju, ki so 

potrebni za sklenitev prodajne pogodbe (ime oz. naziv, naslov, sedež, davčna številka, EMŠO oz. 
matična številka) 

- pooblaščenec pravne osebe mora predložiti kopijo izpiska iz sodnega registra pri AJPES 
- vsak dražitelj mora predložiti izjavo po 337. členu ZFPPIPP (lahko jo podpiše tudi na sprejemnem 

mestu).   
Po razglasitvi začetka dražbe ob napovedani uri pristop dražiteljev ni več mogoč!  
 
 
 

Upravitelj Veljko Jan 
 
Ljubljana, 30.8.2017 
 
Priloge: 

- čistopis družbene pogodbe 
- redni izpis iz sodnega registra 
- letno poročilo za leto 2016 



























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 12.03.1996

Matična številka 5924910000

Ident. št. za DDV in davčna številka SI 90108698

Vložna številka 10221200

Firma POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.

Skrajšana firma POMGRAD - TAP d.o.o.

Sedež Murska Sobota

Poslovni naslov Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapital 2.500.000,00 EUR

Število delnic ni vpisa

Vrsta organa nadzora ni vpisa

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI

DRUŽBENIKI

Zap. št. družbenika 509957

Identifikacijska številka 5143250000 - matična številka(pravna oseba je vpisana v PRS)

Firma POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.

Naslov Lipovci 256B, 9231 Beltinci

Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe ne odgovarja

Datum vstopa 24.11.1995

Zap. št. družbenika 509958

Identifikacijska številka 5459001000 - matična številka(pravna oseba je vpisana v PRS)

Firma POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

Naslov Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe ne odgovarja

Datum vstopa 24.11.1995

Zap. št. družbenika 509956

Identifikacijska številka 5076790000 - matična številka(pravna oseba je vpisana v PRS)

Firma CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju
Naslov Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana

Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe ne odgovarja

Datum vstopa 12.02.1997

POSLOVNI DELEŽI

Podatki o subjektu POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o., matična številka 5924910000592491000059249100005924910000, vpisani v poslovni in sodni register in
objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg

na dan 16.08.2017 ob uri 14:42,
datum in ura izpisa 16.08.2017 ob uri 14:45

Stran 1 od 3

Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2017.08.16 14:45:53 +02:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana

Signature Not Verified



Zap. št. deleža 78283

Osnovni vložek 475.000,00 EUR

Delež v odstotku ali ulomku 19,0000%

Imetniki Zap.št. družbenika 509956, CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju

Obremenitve
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Vrhniki opr.št. Z 15/2012 z dne 5.7.2012 se vknjiži zastavna pravica v korist DENARNI TOK d.o.o.
za denarno terjatev v višini 23.928,21 EUR s pp.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. Z 156/2012 z dne 18.9.2012 se vpiše zastavna pravica do višine terjatve upnika
LIKO, industrija kovinske opreme d.d., Liboje 26a, Petrovče.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr.št. Z 28/2012 z dne 10.10.2012 se vpiše zastavna pravica do višine terjatve upnika
DENARNI TOK, finančno posredništvo, d.o.o., Litijska cesta 038, Ljubljana.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr.št. Z 29/2012 z dne 10.10.2012 se vpiše zastavna pravica do višine terjatve upnika
DENARNI TOK, finančno posredništvo, d.o.o., Litijska cesta 038,Ljubljana.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 94569/2012 z dne 15.11.2012 in sklepa opr.št. VL 94569/2012 z dne
29.6.2012 v zvezi s sklepom z dne 12.9.2012 se vpiše zastavna pravica upnika LIKO industrija kovniske opreme, d.d. Liboje, Liboje 026
A, Petrovče.

Zaznamuje se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča na Vrhniki opr.št. In 126/2012 z dne 05.12.2012 v korist upnika DENARNI TOK, finančno
posredništvo, d.o.o., Litijska cesta 038, Ljubljana, zaradi izterjave 42.536,59 EUR s pp.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 117863/2012-21 z dne 28.11.2012 se vpiše zastavna pravica do višine
terjatve upnika CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o., Stahovica 015, Stahovica.

Zaznamuje se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 122279/2012-12 z dne 28.11.2012, v korist upnika TEŽKA GRADBENA
MEHANIZACIJA IN PREVOZI MIRAN ZUPANČIČ s.p. Melikova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 13.049,06 EUR s pp.

Zaznamuje se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča na Vrhniki opr. št. 2429 In 2/2013 z dne 7.1.2013, v korist upnika DENARNI TOK d.o.o.,
zaradi plačila 54.975,60 EUR s pp.

Zaznamuje se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. 2429 In 4/2013 z dne 10.1.2013, v korist upnika TAROTI d.o.o.,
Senožeti 117, zaradi plačila 19.960,12 EUR s pp.

Zap. št. deleža 78284

Osnovni vložek 750.000,00 EUR

Delež v odstotku ali ulomku 30,0000%

Imetniki Zap.št. družbenika 509957, POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest d.d.

Zap. št. deleža 78285

Osnovni vložek 1.275.000,00 EUR

Delež v odstotku ali ulomku 51,0000%

Imetniki Zap.št. družbenika 509958, POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

Zap. št. zastopnika 445397

Vrsta zastopnika direktor

Identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen

Osebno ime Donko Dean

Naslov Veščica 4J, 9000 Murska Sobota

Datum podelitve pooblastila 01.02.2010

Način zastopanja samostojno

Omejitve ni vpisa

Podatki o subjektu POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o., matična številka 5924910000592491000059249100005924910000, vpisani v poslovni in sodni register in
objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg

na dan 16.08.2017 ob uri 14:42,
datum in ura izpisa 16.08.2017 ob uri 14:45

Stran 2 od 3



ČLANI ORGANA NADZORA

Ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine 29.06.2007

vsebina sklepa 1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 2.946.086,00 EUR za 446.086,00 EUR in po zmanjšanju znaša
2.500.000,00 EUR. Znesek za katerega se osnovni kapital zmanjša, se izplača družbenikom v razmerju njihovih
deležev, in sicer se izplačilo opravi v roku 30 dni od vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, tako,
da se posameznemu družbeniku izplača naslednji znesek:
- SGP Pomgrad d.d. - 227.503,86 EUR (51%),
- Cestno podjetje Murska Sobota - 133.825,80 EUR (30%),
- CP Ljubljana d.d. - 84.756,34 EUR (19%).
2. Poslovni deleži družbenikov po zmanjšanju osnovnega kapitala znašajo:
- SGP Pomgrad d.d. - 1.275.000,00 EUR
- Cestno podjetje Murska Sobota - 750.000,00 EUR,
- CP Ljubljana d.d. - 475.000,00 EUR.
3. Poslovodja družbe je dolžan dvakrat objaviti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala v uradnem listu RS in v
objavi pozvati upnike, v skladu s 520. členom ZGD-1.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave oziroma
predložitve dokazila o poravnavi zahtevkov upnikom v skladu s tretjim odstavkom 520. člena ZGD-1.

datum skupščine 24.07.2007

vsebina sklepa Sprememba družbene pogodbe z dne 2.7.2007 (SV 431/2007).

datum skupščine 28.01.2003

vsebina sklepa Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne
14.06.2002.

RAZNO

vsebina vpisa Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register
dne 12.03.1996, s sklepom Srg 430/95.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

Datum vpisa spremembe v sodni register 17.03.2017

Datum sklepa o spremembi 14.03.2017

Podatki o subjektu POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o.POMGRAD - TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o., matična številka 5924910000592491000059249100005924910000, vpisani v poslovni in sodni register in
objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg

na dan 16.08.2017 ob uri 14:42,
datum in ura izpisa 16.08.2017 ob uri 14:45

Stran 3 od 3




















































































































