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

Odjemna skupina Vrednost ponderja
odjemne skupine- τos

Mesečni prispevek na kW  
obračunske moči

(eurov/kW)
1. VN   T ≥ 6000  - PR.OMR 5,29227 1,93664
2. VN   T ≥ 6000  - DIS.OMR 5,39115 1,97283
3. VN   2500 ≤ T < 6000 - PR.OMR 4,71723 1,72621
4. VN   2500 ≤ T < 6000 - DIS.OMR 2,97948 1,09031
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 4,71723 1,72621
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 2,97948 1,09031
7. SN zbiralke  T ≥ 2500 4,24151 1,55213
8. SN zbiralke  T < 2500 4,24151 1,55213
9. SN   T ≥ 2500 3,19835 1,17039
10. SN   T < 2500 1,61683 0,59166
11. NN zbiralke   T ≥ 2500 2,87815 1,05322
12. NN zbiralke   T < 2500 1,60468 0,58721
13. NN   T ≥ 2500 2,79878 1,02418
14. NN  T  < 2500 1,47379 0,53931
15. NN brez merj. moči 0,63830 0,23358
16. Gosp. odjemalci 0,48310 0,17678
17. Javna razsvetljava 0,62030 0,22699

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. 36001-1/2009/4
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2009-2111-0038

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

213. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše 
zgodovine Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše 
zgodovine Slovenije

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše 

zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03) se 3. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»3. člen
Muzej novejše zgodovine Slovenije je javni zavod, usta-

novljen za uresničevanje nalog zbiranja, ohranjanja, dokumen-
tiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja 
premične in žive kulturne dediščine s področja zgodovine slo-
venskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje.

Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva iz I. in II. 
svetovne vojne, gradiva iz obdobja med obema vojnama in gra-
diva iz obdobja socializma ter obdobja nastanka nove države. 
Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično 
gradivo, avdiovizualno gradivo, likovna dela ter fotografije. 
Svoje zbirke muzej dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, 

opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter 

vrednoti premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti 
na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,

– zbira, izvaja akcesijo in inventariziranje premične dedi-
ščine na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,

– pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov 
državnega pomena,

– usklajuje vpis premične dediščine v register in skrbi za 
dostopnost podatkov javnosti,

– varuje in hrani zbirke državnega pomena ter jih dopol-
njuje v skladu s poslanstvom muzeja,

– pripravlja in izvaja konservatorsko-restavratorske po-
stopke na premični dediščini s svojega področja delovanja 
in se pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti povezuje z 
Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije in ostalimi državnimi in pooblaščenimi muzeji,

– nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega 
bogastva zunaj muzejev,

– svetuje in daje navodila lastnikom zbirk premične de-
diščine glede vodenja inventarnih knjig s svojega področja 
delovanja,


