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9. člen
V primeru, da v letu 2009 iz naslova prispevka za za-

gotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo 
domačih virov primarne energije nastane presežek prihodkov 
nad odhodki, se ta presežek uporabi za financiranje stroškov 
delovanja Centra za podpore v letu 2010.

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-2/2009/4
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0010

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

210. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih 
in nazivih v organih javne uprave  

in v pravosodnih organih
1. člen

V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih me-
stih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
(Uradni list RS, št. št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 101/07, 33/08, 66/08 in 88/08) se v 13. členu šesta alineja 
spremeni tako, da se glasi:

»– v Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za upravne notranje zadeve
Direktorat za migracije in integracijo«
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za zunanje zadeve:
Direktorat za evropske zadeve
Direktorat za multilateralne in globalne zadeve
Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sode-

lovanje
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov«

Petnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
Direktorat za znanost
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za informacijsko družbo
Direktorat za tehnologijo
Direktorat za investicije.«

2. člen
V enajstem odstavku 55. člena se besedilo »veleposlanik 

– višji sekretar« nadomesti z besedilom: »veleposlanik I«.

3. člen
V prilogi III se pod zaporedno številko 253. v uvodu prilo-

ge III«RAZVRSTITEV STROKOVNO TEHNIČNIH DELOVNIH 
MEST« in v opisu delovnih mest poimenovanje delovnega 
mesta »KORESPONDENT ATAŠE VII/2« spremeni tako, da se 
glasi »KORESPONDENT ATAŠE VII«.

V opisu delovnega mesta se pod zaporedno številko 253. 
v rubriki »Naloge« črta besedilo »enostavnejših«.

4. člen
Ministrstva iz 1. člena te uredbe morajo akte o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo 
najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-1/2009/7
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-3111-0078

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

211. Sklep o določitvi višine prispevka 
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 
uporabo domačih virov primarne energije 
za proizvodnjo električne energije

Na podlagi desetega odstavka 15. člena in 64.s člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine prispevka za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov 
primarne energije za proizvodnjo električne 

energije
I.

Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči 
znaša 0,08076 eurov/kW.

II.
Za posamezne odjemne skupine se določajo naslednji ponderji in mesečni prispevki na kW obračunske moči:

Odjemna skupina Vrednost ponderja
odjemne skupine- τos

Mesečni prispevek
na enoto obračunske moči 

(eurov/kW)
1. VN   T ≥ 6000  - PR.OMR 5,29227 0,42742
2. VN   T ≥ 6000  - DIS.OMR 5,39115 0,42742
3. VN   2500 ≤ T < 6000 - PR.OMR 4,71723 0,38098
4. VN   2500 ≤ T < 6000 - DIS.OMR 2,97948 0,24063
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 4,71723 0,38098
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Odjemna skupina Vrednost ponderja
odjemne skupine- τos

Mesečni prispevek
na enoto obračunske moči 

(eurov/kW)
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 2,97948 0,24063
7. SN zbiralke  T ≥ 2500 4,24151 0,34256
8. SN zbiralke  T < 2500 4,24151 0,34256
9. SN   T ≥ 2500 3,19835 0,25831
10. SN   T < 2500 1,61683 0,12960
11. NN zbiralke   T ≥ 2500 2,87815 0,23245
12. NN zbiralke   T < 2500 1,60468 0,12960
13. NN   T ≥ 2500 2,79878 0,22604
14. NN  T  < 2500 1,47379 0,11903
15. NN brez merj. moči 0,63830 0,05155
16. Gosp. odjemalci 0,48310 0,03902
17. Javna razsvetljava 0,62030 0,05010

III.
Povprečni mesečni prispevek iz II. točke tega sklepa ne 

vsebuje davka na dodano vrednost.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 36001-2/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0153

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

212. Sklep o določitvi višine prispevka za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov

Na podlagi tretjega in sedmega odstavka 64.s člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 70/08) in 4. člena Uredbe o načinu določanja in 
obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine prispevka za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom 

in iz obnovljivih virov

I.
Za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvajanje 

podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji in iz 
obnovljivih virov energije ter za delovanje Centra za podpore 
določa Vlada Republike Slovenije za leto 2009 povprečni 
mesečni prispevek na kW obračunske moči v višini 0,36594 
eurov/kW.

Delež sredstev iz prejšnjega odstavka, ki se namenijo 
za delovanje Centra za podpore, v letu 2009 znaša 591.000 
eurov.


