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Druge objave
Ob-3013/15
Spremembe
Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Republike Slovenije objavlja spremembo javnega poziva za
javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
člane Fiskalnega sveta, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 59/15 z dne 7. 8. 2015, Ob-2760/15.
Peti odstavek javnega poziva se spremeni tako,
da se glasi:
»Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave
z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno
29. septembra 2015 na naslov: Ministrstvo za finance,
Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, z označbo »za javni poziv št. 110-62/2015 za člane Fiskalnega sveta« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom«.
Spremenjen rok za prijavo velja za vse vloge, prispele po objavi spremembe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije

Leto XXV

Stran

1666 /

Št.

66 / 14. 9. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
VL 66879/2015

Oklici dedičem
Os-2948/15

Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 66879/2015,
ki ga je dne 3. 6. 2015 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani
in rubežnega zapisnika izvršitelja Denisa Paternosta,
Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to je stanovanje z oznako št. 9 v večstanovanjski stavbi, v tretjem
nadstropju, s površino 66 m2, na naslovu Ljubljanska
cesta 81, Domžale, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je
last dolžnika Markov Zorančo, zarubljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, zaradi izterjave 34.401,67 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 9. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 117138/2014

Os-2921/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Nuša Maleš, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, proti dolžnici Nataši Lanieri,
Gornji trg 19, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Jani Šoršak, Poljanski nasip 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 7.651,52 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jani Soršak, Poljanski nasip 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2015

D 81/2014

Os-2731/15

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Fatimi Balić, rojeni 4. 8.
1957, umrli 9. 2. 2014, nazadnje stanujoči Cesta Dolenjskega odreda 11, Višnja Gora, v katerem so se dedovanju odpovedali vsi dediči drugega dednega reda (v
prvem dednem redu dedičev ni).
Zapustnica je lastnica nepremičnin: stanovanje
št. 61, na naslovu Cesta Dolenjskega odreda 11, Višnja
Gora, s parc. št. 10/100 125/3, k.o. Višnja Gora, sredstva na računu pri PBS, d.d., št. 90200-4009099052,
neizplačan del pokojnine pri ZPIZ RS.
Vrednost zapuščine je bila zaradi dolgov zapustnice
ocenjena negativno.
Sodišče nima podatkov o dedičih tretjega reda zapustnika, ki so po zakonu poklicani k dedovanju.
Sodišče zato z oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če
se po preteku enega leta ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče odločilo na podlagi zakona in zapuščino razglasilo za lastnino Republike Slovenije in izročilo pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 23. 7. 2015
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