
Št. 66  Ljubljana, četrtek 12. 5. 2022  ISSN 1318-0576 Leto XXXII

VLADA
1537. Sklep o razglasitvi nacionalnega dneva 

spomina na žrtve komunističnega nasilja

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vla-
di Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slo-
venije sprejela

S K L E P
o razglasitvi nacionalnega dneva spomina  

na žrtve komunističnega nasilja

I
Vlada Republike Slovenije razglaša, da se 17. maj v Re-

publiki Sloveniji obeležuje kot nacionalni dan spomina na žrtve 
komunističnega nasilja.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-189/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3340-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
1538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o tarifi za odmero nagrade 
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve 
katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 114. člena Za-
kona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno 
prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) mini-
ster za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi 

za odmero nagrade upravitelja v postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije  

ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj  
v teh postopkih upravičen

1. člen
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v po-

stopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, 
do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen 
(Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 13/14) se za 3. čle-
nom doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(uskladitev zneskov)

Zneski iz te tarife se spreminjajo glede na rast cen življenj-
skih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični 
urad Republike Slovenije. Sprememba zneskov tarife je možna 
v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin od uveljavitve 
zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.«.

2. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase 

in razdelitev se odmeri po naslednji preglednici:

Postavka Osnova za izračun v eurih Nadomestilo v eurih
I. do 50.000 12%
II. nad 50.000 do 150.000 6.000 + 6% nad 50.000
III. nad 150.000 do 500.000 12.000 + 5% nad 150.000
IV. nad 500.000 do 1.000.000 29.500 + 4% nad 500.000

V. nad 1.000.000 49.500 + 3% nad 1.000.000,
vendar največ 100.000

«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega čle-
na, se zviša za 20 odstotkov, če je bilo premoženje unovčeno 
kot poslovna celota (343. člen Zakona).«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V 22. členu se v prvi alineji znesek »946 eurov« nado-

mesti z zneskom »1.200 eurov«, v drugi alineji pa se znesek 
»473,50 eurov« nadomesti z zneskom »600 eurov«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(1) V postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pra-

vilnika, se nagrada in stroški odmerijo po Pravilniku o tarifi za 
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odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj 
v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 
53/09 in 13/14).

(2) Rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji 
iz novega 3.a člena pravilnika se začne ugotavljati glede na 
vrednost življenjskih potrebščin ob uveljavitvi tega pravilnika.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-168/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-2030-0008

Marjan Dikaučič
minister

za pravosodje

1539. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o bibliotekarskem izpitu

Na podlagi tretjega odstavka 39.b člena Zakona o knji-
žničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 
minister za kulturo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o bibliotekarskem izpitu

1. člen
V Pravilniku o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, 

št. 75/16) se v 12. členu drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»(2) Izpraševalci za posebni del bibliotekarskega izpita 
morajo imeti opravljen bibliotekarski izpit ter najmanj sedem let 
delovnih izkušenj pri strokovnem knjižničarskem delu in morajo 
izkazovati strokovne dosežke s področja knjižnične dejavnosti, 
razen izpraševalcev za posebni del izpita, ki se nanaša na 
osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva, ki imajo lah-
ko namesto bibliotekarskega izpita opravljen ustrezen strokovni 
izpit s področja varstva arhivskega gradiva oziroma ustrezen 
strokovni izpit za konservatorja ali konservatorja-restavratorja. 
Izpraševalci za splošni del bibliotekarskega izpita morajo imeti 
opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave 
ali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv na podlagi 
Zakona o javnih uslužbencih ali strokovni izpit iz upravnega 
postopka ter najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju 
vsebin splošnega dela bibliotekarskega izpita, opredeljenih v 
točki I priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika, za katerega 
bodo izpraševalci.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-8/2022/9
Ljubljana, dne 9. maja 2022
EVA 2022-3340-0020

Dr. Vasko Simoniti
minister

za kulturo
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