REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV
za mesec FEBRUAR 2016

Trenutni nabor Vladnih strateških razvojnih projektov sestavljajo naslednji projekti:
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Celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti (trajnostna
gradnja)
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega
sistema javnega naročanja
Zelena proračunska in davčna reforma
Reorganizacija informatike v državni upravi
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti
VEM v okviru Centrov za socialno delo

MOP

VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij

MGRT

VEM za poslovne subjekte in za pomoč podjetjem v tujini

MIZŠ

VEM za mlade

MORS

Sistem kriznega upravljanja in vodenja

MF

Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in
ekonomske demokracije
Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev

Projekte P1, P6.1, P7, P8 in P10 nosilci izvajajo v skladu s terminskim načrtom in načrtom
financiranja.
POSEBNOSTI:
P2: Zaradi pritožbe na razpisno dokumentacijo in izvajanje revizijskega postopka je izvedba
projekta prekinjena predvidoma za cca 2 meseca. V zagonskem elaborati je bila predvidena
terminska rezerva in planirani termin zaključka projekta še ni ogrožen.
P3: Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata.
P4: Gre za program osmih projektov, od katerih so trije, vključno s »Prenovo jedra HKOM« že
zaključeni, ostali pa so v izvajanju. Zaradi nepopolne izvedbe nalog za potrebne
prerazporeditve kadrov v letu 2015 oziroma v prvi fazi projekta »Konsolidacija kadrov«,
vodja projekta poroča o nastajanju resnih problemov pri realizaciji vseh ostalih projektov, ki
so v fazah izvedb ter o možnosti preraščanja v zastoje z nevarnostjo prekoračitve terminskih
planov njihovih zaključkov.
P5: Projekt je uspešno zaključen. Posredovano je Zaključno poročilo.

P6.2: Izvedba projekta je še v predvidenih časovnih okvirih, vendar se operativni terminski
plan spreminja zaradi podaljševanja predvidenega časa za izvedbo postopkov usklajevanja
predloga sprememb Zakona o graditvi objektov. Vodstvo projekta je prejelo nepričakovano
veliko število strokovnih pripomb.
P6.3: Projekt je v fazi potrjevanja želenega končnega stanja, čemur bo sledila priprava
Zagonskega elaborata. Zaradi menjave vodje projekta je sprejemanje odločitve prolongirano
za mesec dni in naj bi bilo izvedeno v začetku meseca aprila 2016.
P6.4: Projekt je v zaključni fazi priprave Zagonskega elaborata. Pri določanju strategije
izvedbe je bilo ugotovljeno, da je projekt mogoče bolj učinkovito ter z bistveno večjimi
rezultati izpeljati s povezovanjem zaključnih faz s projektom »e-Uprava3«. Priprava
Zagonskega elaborata le-tega bo zaključena v začetku aprila 2016.
P9: Kljub temu, da je projekt že v fazi izvedbe, se je vodstvo zaradi zahtevnosti,
kompleksnosti in obsega problematike odločilo za vzporedno revizijo aktualnih planov ter
pripravo natančnejšega Zagonskega elaborata, pri čemer kontinuiteta izvajanja nalog po
prvotnem planu ne bo ogrožena.

