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145. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 27. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 145. redni seji med drugim sprejela Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih 
agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. 
 
Novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v 
plačne razrede 
 
Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih 
zavodih v plačne razrede in jo objavi v Uradnem listu RS, tako, da bo uveljavljena istočasno z aneksi h 
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi se je Vlada Republike Slovenije seznanila na 
včerajšnji dopisni seji (26. 7. 2017). Namen izdaje predlagane uredbe je odprava anomalij na delovnih 
mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in pri katerih je bilo z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja ugotovljeno, da pri njihovem vrednotenju obstajajo anomalije.   
 
Vlada RS je z reprezentativnimi sindikati decembra 2016 sklenila Dogovor o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Del tega dogovora je tudi odprava anomalij v sistemu 
plač javnega sektorja. V dogovoru je navedeno, da se bosta vladna in sindikalna stran najpozneje do 1. 
5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja 
delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine 
J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih 
razmer za obdobje 2009-2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. V 
pogajanjih za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov je bilo z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja dogovorjeno, da se sprva odpravijo anomalije pri delovnih mestih, ki so 
uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.  
 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
 
Uredba podrobneje opredeljuje ustvarjalce arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, 
vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva ter odbiranje arhivskega gradiva, izročanje arhivskega 
gradiva, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje, 
varstvo filmskega arhivskega gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva, strokovno obdelavo 
arhivskega gradiva, evidence, uporabo arhivskega gradiva, registracijo ponudnikov opreme in storitev, 
certificiranje opreme in storitev, registre elektronske hrambe, delo arhivske komisije, Sveta direktorjev in 
Arhivskega sveta.  
 
Uredbo vlada sprejema skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, 
ki določa, da mora Vlada RS podrobneje predpisati posamezne vsebine in postopke. 
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Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 
 
Priprava NZPO je potekala v okviru izvajanja EU poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta, z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti) od leta 
2009 dalje in je vsebovala več faz: pripravo Predhodne ocene poplavne ogroženosti; določitev območij 
pomembnega vpliva poplav; izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za ta 
območja pomembnega vpliva poplav ter pripravo NZPO. 
 
NZPO je bil prvič javno objavljen decembra leta 2015, na kar so vsi zainteresirani podali predloge, 
komentarje in dopolnila. V istem mesecu so bila izvedene številne javne predstavitve dokumenta po celi 
Sloveniji. Pripombe, predloge in komentarje na dokument se je sprejemalo še celotno prvo polovico leta 
2016 in večina je bila upoštevanih, nekaj pa jih ni bilo relevantnih in niso naslavljale materije za NZPO. 
Po uradnem začetku postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je bil NZPO 2017-2021 skupaj 
z njegovim Okoljskim poročilom (in z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
varovana območja) v okviru postopka CPVO javno razgrnjen od 17. 5. do 16. 6. Prav tako je bila 6. 6. 
2017 v Ljubljani izvedena njegova javna obravnava. Za NZPO je bila pridobljena odločba o 
sprejemljivosti izvedbe NZPO na okolje z dne 27. 6. 2017, s čimer je bil postopek CPVO zaključen. 
 
NZPO vsebuje negradbene in gradbene ukrepe in projekte z izvedbo katerih se bo konkretno zmanjšala 
poplavna ogroženost v Sloveniji. Velik del ukrepov se že aktivno izvaja, nekatere izmed njih pa bo treba 
šele začeti izvajati. Ukrepi in projekti predvidevajo številne gradbene in negradbene projekte, s katerimi 
se bo prioritetno zmanjševala poplavna ogroženost na najbolj poplavno ogroženih porečjih v Sloveniji 
kot so Savinja, Drava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Vipava, Sora, Mura, Ledava in 
drugi. 
 
Nabor ukrepov in projektov za obdobje 2017-2021 je ovrednoten na približno 540 mio EUR  (oziroma 
približno 110 mio EUR/letno), obenem pa se na ravni Slovenije ocenjuje, da je v obdobju 2017-2021 za 
protipoplavne ukrepe realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 mio EUR (približno 80 mio EUR 
letno) iz naslova različnih virov financiranja (od tega približno 100 mio EUR iz Sklada za vode in 
približno 105 mio EUR iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo)). 
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