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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(opravljanje gospodarske javne službe)

Organizator trga, ki opravlja gospodarsko javno službo na 
dan uveljavitve te uredbe, nadaljuje z njenim opravljanjem, do 
poteka obstoječega koncesijskega razmerja.

51. člen
(prenos bilančne sheme)

(1) Bilančna shema mora biti v delu, ki jo upravlja sis-
temski operater prenosnega omrežja, prenesena v izključno 
upravljanje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe 
organiziranje trga z električno energijo najpozneje v treh (3) 
mesecih po uveljavitvi te uredbe.

(2) V kolikor bilančna shema iz prejšnjega odstavka ni 
prenesena v roku iz prejšnjega odstavka, so člani dela bilančne 
sheme, ki je do uveljavitve te uredbe v upravljanju sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja, dolžni urediti članstvo v bilanč-
ni shemi organizatorja trga v šestih (6) mesecih od uveljavitve 
te uredbe.

(3) Do ureditve članstva v bilančni shemi organizatorja 
trga se bilančni obračun izvaja v skladu z veljavnimi pogod-
bami.

(4) Sistemski operaterji omrežij se morajo uvrstiti v bilanč-
no shemo v skladu z 9. členom te uredbe najpozneje v treh 
mesecev po uveljavitvi te uredbe.

52. člen
(uveljavljanje pravice do podpore kvalificiranih proizvajalcev 

v prehodnem obdobju)
(1) Vsi proizvajalci električne energije, ki imajo status 

kvalificiranega proizvajalca po predpisih, veljavnih do uve-
ljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 70/08), in ki so pridobili deklaracijo 
za proizvodno napravo ter potrdila o izvoru, imajo na podlagi 
prenosa pogodbenih pravic in obveznosti sistemskega opera-
terja omrežja iz obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor na 
Center za podpore in prenosa potrdil o izvoru na Center za pod-
pore pravico do podpore po predpisih, veljavnih do uveljavitve 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 70/08), do pridobitve odločbe o dodelitvi 
podpore Javne agencije Republike Slovenije za energijo, ven-
dar največ do 12. julija 2009.

(2) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora naj-
kasneje do 12. julija 2009 pridobiti odločbo o dodelitvi podpore 
Javne agencije Republike Slovenije za energijo in si urediti 
prejemanje podpor skladno z veljavnimi predpisi, sicer lahko od 
12. julija 2009 dalje prejema podpore na podlagi prenosa potrdil 
o izvoru na Center za podpore le v višini in do datuma, ki je 
opredeljen z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), oziroma do 
izteka veljavnosti obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor.

(3) Center za podpore s pisnim sklepom ugotovi pravico 
do podpore proizvajalca električne energije iz prvega odstav-
ka tega člena za prehodno obdobje, ki traja od uveljavitve te 
uredbe do pridobitve odločbe o upravičenosti do podpore s 
strani posameznega proizvajalca oziroma najkasneje do 12. ju-
lija 2009. Pisni sklep vsebuje najmanj obliko podpore, bilančno 
pripadnost proizvajalca električne energije, način ter roke izdaje 
računov in izplačil.

(4) Proizvajalci električne energije, ki zaradi starosti pro-
izvodne naprave v skladu z zavrnilno odločbo Javne agencije 
Republike Slovenije za energijo ne izpolnjuje pogojev po veljav-
nih predpisih, lahko prejemajo podpore na podlagi prenosa po-
trdil o izvoru na Center za podpore le v višini in do datuma, ki je 
opredeljen z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), oziroma do 
izteka veljavnosti obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor.

53. člen
(aneks h koncesijski pogodbi)

Aneks h koncesijski pogodbi iz 41. člena te uredbe, s 
katerim se obstoječa koncesijska pogodba uskladi z določbami 
te uredbe, se sklene najkasneje do 30. junija 2009.

54. člen
(predhodno določanje višine financiranja)

Višino virov financiranja iz 48. člena te uredbe za leto 
2009 določi vlada do konca meseca februarja 2009.

55. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga 
z električno energijo (Uradni list RS, št. 52/06).

56. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00713-1/2009/6
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0142

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

209. Uredba o načinu določanja in obračunavanja 
prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe 
z električno energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije

Na podlagi prvega odstavka 64.s člena v povezavi z dese-
tim odstavkom 15. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevka 

za zagotavljanje zanesljive oskrbe  
z električno energijo z uporabo domačih  

virov primarne energije

1. člen
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračuna-

vanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 
energijo z uporabo domačih virov primarne energije za proizvo-
dnjo električne energije.

2. člen
Vsi odjemalci električne energije so za vsako prevzemno 

predajno mesto dolžni plačevati prispevek za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije.

Višina mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka je 
odvisna od razvrstitve končnega odjemalca glede na moč, na-
petostno raven, kategorijo odjema in namen porabe električne 
energije v odjemne skupine po tej uredbi.

Prispevke zbira Center za podpore.
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3. člen
Za določitev prispevka se za končne odjemalce električne 

energije, ki so razvrščeni v odjemne skupine glede na kriterije iz 
drugega odstavka prejšnjega člena, določijo naslednji ponderji 
odjemnih skupin:

Odjemna skupina
Ponder  

odjemne skupine 
– τos

1. VN   T ≥ 6000 – PR. OMR τ1
2. VN   T ≥ 6000 – DIS.OMR τ2
3. VN   2500 ≤ T < 6000 – PR.OMR τ3
4. VN   2500 ≤ T < 6000 – DIS.OMR τ4
5. VN      T  <  2500       – PR.OMR τ5
6. VN      T  <  2500       – DIS.OMR τ6
7. SN zbiralke  T ≥ 2500 τ7
8. SN zbiralke  T < 2500 τ8
9. SN   T ≥ 2500 τ9

10. SN   T < 2500 τ10
11. NN zbiralke   T ≥ 2500 τ11
12. NN zbiralke   T < 2500 τ12
13. NN   T ≥ 2500 τ13
14. NN  T  < 2500 τ14
15. NN brez merj. moči τ15
16. Gosp. odjemalci τ16
17. Javna razsvetljava τ17

kjer je:
VN  visokonapetostni nivoji nazivnih napetosti 400 

kV, 220 kV in 110 kV,
SN  srednjenapetostni nivoji nazivnih napetosti 

35kV, 20kV in 10kV,
NN  nizkonapetostni nivo nazivne napetosti 

400/230V,
T  letne obratovalne ure,
PR.OMR  prenosno omrežje,
DIS.OMR distribucijsko omrežje.

Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev odražajo 
težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški pri-
spevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije.

Ponderji odjemnih skupin in razmerja med njimi se spre-
menijo, če se spremeni kvocient med porabo električne ener-
gije in močjo odjemne skupine in zaradi te spremembe nasta-
ne potreba po dodatnih kapacitetah za proizvodnjo električne 
energije.

4. člen
Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči 

se določi na osnovi potrebnih sredstev za premije ter letne 
obračunske moči po naslednji enačbi:

pri čemer je:
ppm povprečni mesečni prispevek v eurih na kW 

obračunske moči,
SredP potrebna sredstva za premijo v eurih,
Σ P oL letna obračunska moč vseh končnih odjemal-

cev v Republiki Sloveniji.

Mesečni prispevek za posamezne odjemne skupine se 
zaokroži na pet (5) decimalk.

5. člen
Pri določanju višine mesečnega prispevka za posamezno 

odjemno skupino končnih odjemalcev na kW obračunske moči 
se upošteva ponder odjemne skupine za to skupino končnih 
odjemalcev tako, da se mesečni prispevek določi po naslednji 
enačbi:

pri čemer je:
pmos mesečni prispevek izbrane odjemne skupine 

v eurih na kW obračunske moči,
τos  ponder izbrane odjemne skupine končnih od-

jemalcev.

Mesečni prispevek za posameznega končnega odjemalca 
električne energije se glede na njegovo razvrstitev v odjemno 
skupino izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer je:
Prispko mesečni prispevek posameznega končnega 

odjemalca električne energije v eurih,
POm mesečna obračunska moč končnega odjemal-

ca v kW.

Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega 
končnega odjemalca so podatki o obračunski moči.

Za ugotavljanje obračunske moči ter zaračunavanje 
in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega odstav-
ka se smiselno uporabljajo metodologije za obračunavanje 
omrežnine, metodologije za določitev omrežnine in kriteriji 
za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska 
omrežja.

Mesečni prispevek končnega odjemalca je prikazan kot 
posebna postavka na računu za uporabo omrežja.

6. člen
Center za podpore izstavlja sistemskemu operaterju dis-

tribucijskega omrežja (SODO) in sistemskemu operaterju pre-
nosnega omrežja (SOPO) akontativne račune za prispevek za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo 
domačih virov primarne energije na podlagi podatkov o plan-
skih mesečnih količinah. Center za podpore bo akontativne 
račune izdajal zadnji delovni dan v mesecu, z rokom plačila 18 
dni od izdaje računa.

Podatki o obračunani obračunski moči po posameznih ka-
tegorijah prevzemno predajnih mest se pripravijo iz podatkov-
nih baz SODO in SOPO. SODO in SOPO zagotovita podatke 
Centru za podpore o obračunani obračunski moči po posame-
zni kategoriji do desetega delovnega dne v tekočem mesecu 
za pretekli mesec po elektronski pošti, original pa po pošti. Na 
osnovi prejetih podatkov o obračunani obračunski moči SODO 
in SOPO bo Center za podpore desetega delovnega dne 
oziroma po prejemu podatkov izstavil obračunski bremepis ali 
dobropis z rokom plačila 18 dni od izdaje.

7. člen
Mesečni prispevek se začne končnim odjemalcem obra-

čunavati na računih za električno energijo za januar 2009.

8. člen
Vlada Republike Slovenije s sklepom določi povprečni 

mesečni prispevek na kW obračunske moči za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije, višino ponderja posamezne odjemne sku-
pine in mesečni prispevek na kW obračunske moči za vsako 
odjemno skupino končnih odjemalcev.
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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


