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za centralne depotne družbe (UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, 
str. 48) se uporablja od 30. marca 2017.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. no-
vembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v 
zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo 
dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za 
sodelovanje med organi matične države članice in države čla-
nice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo 
dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop 
do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evi-
denc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu 
z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 65 z dne 10. marca 2017, str. 145) se uporablja od 
30. marca 2017.

Št. 007-196/2017
Ljubljana, dne 24. aprila 2017
EVA 2017-1611-0049

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

USTAVNO SODIŠČE
1100. Sprememba Razporeda dela Ustavnega 

sodišča za čas pomladanskega zasedanja 
od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017

Številka: Su-I-4/17-8
Datum: 20. 4. 2017

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 
11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 
št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 10. upravni seji z dne 20. 4. 
2017 sprejelo

S P R E M E M B O   R A Z P O R E D A   D E L A   
U S T A V N E G A   S O D I Š Č A

za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 
do 15. 7. 2017

I.
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanske-

ga zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017 (v nadaljevanju 
Razpored dela) se v točki II. spremeni tako, da se ta glasi

II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Dunja Jadek Pensa, predsednica,
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica, in
dr. Marijan Pavčnik, član.
Namestnica predsednice senata je dr. Etelka Korpič - 

Horvat.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev odloča v sestavi:
Marko Šorli, predsednik,
ddr. Klemen Jaklič, član, in
dr. Rajko Knez.
Namestnik predsednika senata je ddr. Klemen Jaklič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednice senata je dr. Matej Accetto.

4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma 
člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nado-
mestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član 
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju 
sodnik) po naslednjem razporedu:

dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nado-

mestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike pred-
sednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem 
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.

5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po 
izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje 
zasedanje.

III.
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen 

v X. točki razporeda dela in začne veljati 25. 4. 2017.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1101. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (KPJS)

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 
46/13, 95/14 in 91/15)

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

»A N E K S   št.   9
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)«

1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 

št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 
91/15) se 46. člen spremeni tako, da se glasi:

»46. člen
(dodatek za pripravljenost)

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za pripravljenost 
na domu v višini 20 % urne postavke osnovne plače.

Če je s posebnimi predpisi na področju obrambe, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije ter vzgoje in izo-
braževanja, veljavnimi na dan uveljavitve tega aneksa, predvi-
dena možnost, da se javnemu uslužbencu odredi pripravljenost 
na določenem kraju, javnemu uslužbencu za pripravljenost na 
določenem kraju pripada dodatek v višini 50 % urne postavke 
osnovne plače.

V skladu s predpisi na področju obrambe, ki izenaču-
jejo pripravljenost na določenem kraju in pripravljenost na 
delovnem mestu, pripada dodatek iz prejšnjega odstavka tudi 
javnemu uslužbencu na področju obrambe, ki mu je odrejena 
pripravljenost na delovnem mestu.

Dodatek se obračunava le za čas, ko je javnemu usluž-
bencu odrejena pripravljenost.«
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2. člen
Oblike pripravljenosti iz prejšnjega člena zajemajo raz-

lične oblike stalne pripravljenosti oziroma pripravljenosti iz 
zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, iz kolektivnih 
pogodb, področnih zakonov in podzakonskih predpisov.

3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0100-266/2017/5
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-3130-0012

Vlada Republike Slovenije Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo

SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, 

ZNANOSTI IN KULTURE 
SLOVENIJE

Branimir Štrukelj l.r.

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV SLOVENIJE

Frančišek Verk l.r.

SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM

Nataša Ajdič l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V 
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI 

IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Ana Jakopič l.r.

GLOSA – SINDIKAT 
KULTURE IN NARAVE 

SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.

POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE

Radivoj Uroševič
NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE

Dušan Pečnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA  
IN SOCIALNEGA VARSTVA 

SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič

Po pooblastilu 
Dragica Kekec l.r.

FIDES, SINDIKAT 
ZDRAVNIKOV  

IN ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE

Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV  
V ZDRAVSTVENI NEGI 

SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.

KONFEDERACIJA 
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Peter Majcen l.r.

SINDIKAT POKLICNEGA 
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.

NEODVISNI SINDIKAT 
DELAVCEV LJUBLJANSKE 

UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.

SINDIKAT KULTURNIH  
IN UMETNIŠKIH 

USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.

SIFARM – SINDIKAT 
FARMACEVTOV 

SLOVENIJE
Damir Domjan
NI PODPISAL

SINDIKAT ZDRAVSTVA  
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA 

SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.

SINDIKATI V ZDRAVSTVU 
SLOVENIJE – PERGAM

Matija Cevc
Po pooblastilu 

Vladimir Lazić l.r.

SVAS-SINDIKAT VLADNE 
AGENCIJE SLOVENIJE

Andreja Škoflek
NI PODPISAL

SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV

Stanislav Sikošek
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE 

SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.

SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Katarina Kralj Marinček
Po pooblastilu 
Nataša Kus l.r.

SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE 

MEDICINE SLOVENIJE
Mojca Završnik l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA  
ZA OBRAMBO

Darko Milenkovič l.r.

SINDIKAT NOVINARJEV 
SLOVENIJE

Alenka Potočnik l.r.

SINDIKAT DELAVCEV  
V PRAVOSODJU

Tomaž Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV  
ZA SOCIALNO DELO – 

SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
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SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.

SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE

Loredano Cetin
NI PODPISAL

SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE

mag. Kristjan Mlekuš l.r.

DENS – SINDIKAT 
ZOBOZDRAVNIKOV 

SLOVENIJE
Alenka Krabonja

NI PODPISAL

SINDIR-SINDIKAT 
DIREKTORJEV IN 

RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht
NI PODPISAL

SORS – SINDIKAT 
OBČINSKIH REDARJEV 

SLOVENIJE
Boris Fedran
NI PODPISAL

SINDIKAT JAVNIH 
USLUŽBENCEV SLOVENIJE

Tanja Popit l.r.

SINDIKAT DELAVCEV 
STATISTIČNEGA URADA RS

Aleš Sajovic Kavčič l.r.

PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL

KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak l.r.

ZVEZA DELAVSKIH 
SINDIKATOV SLOVENIJE – 

SOLIDARNOST
Roman Šuen
NI PODPISAL

VISOKOŠOLSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE

dr. Marko Marinčič l.r.

SINDIKAT VOJAKOV 
SLOVENIJE

Gvido Novak l.r.

KONFEDERACIJA 
SLOVENSKIH SINDIKATOV

Gvido Novak l.r.

SPUKC – Sindikat zdravstva 
Slovenije

Damir Janekovič
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 19. 4. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-40 
o tem, da je Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sek-
tor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06) pod zaporedno številko 30/11.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1102. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil 

o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo 
polimerov (čistopis)

Čistopis tega pravilnika je Senat Fakultete za tehnologijo 
polimerov na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu 
– uradno prečiščeno besedilo – ZVIS-UPB7 (Uradni list RS, 
št. 32/12 – s spremembami) in 113., 114. in 115. člena Statuta 
Fakultete za tehnologije polimerov sprejel na 15. korespon-
denčni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 
21. 4. 2017.

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil  

o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo 
polimerov (čistopis)

1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraže-

vanju na Fakulteti za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju: 
pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, 
potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu 
za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na 
samostojnem visokošolskem zavodu.

2. člen
Fakulteta za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju: FTPO) 

izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro-

gramih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne 

listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih 

študentom ali diplomantom izda FTPO.
FTPO izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega 

izobraževanja.

3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega 

programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s su-
him žigom FTPO.

Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine 
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi 
(Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).

4. člen
FTPO podeljuje diplome o zaključenih študijskih progra-

mih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in 
druge stopnje (magistrski študijski programi).

5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda 

(FTPO), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziro-

ma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega 

rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, da-

tum izdaje, pečat FTPO ter podpis dekana FTPO.
Diploma o strokovnem magisteriju vsebuje poleg podat-

kov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov ma-
gistrskega dela in datum njegovega zagovora.
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