REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV
za mesec MAREC 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

Izvedbe projektov P1, P6.1, P7 in P8 potekajo v skladu s plani.
P2: Pritožba na razpisno dokumentacijo je bila zavrnjena. Izvedba se nadaljuje po planu.
Termin zaključka ni ogrožen.
P3: Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Izvedba postopka predstavitev in
potrjevanja je predvidena v juliju 2016.
P4: Izvedbe nalog so zaradi problemov s konsolidacijo kadrov v procesu centralizacije v
rahlem terminskem zamiku, vendar trenutno končni termin zaključka ni ogrožen. Izvedena
sta bila dva sestanka Projektnega sveta, na katerih so bili identificirani predlogi rešitev, ki jih
bo nosilno ministrstvo samostojno in v sodelovanju z MF implementiralo v aprilu 2016.
P5: Projekt je zaključen.
P6.2: Zaradi podaljšanja faze usklajevanja predloga sprememb Zakona o graditvi objektov je
bila opravljeno parcialno vsebinsko redefiniranje, ki pa ne vpliva na predvideni končni
rezultat. Ostale aktivnosti potekajo v skladu s planom.
P6.3: Imenovan je novi vodja projekta. Predstavitev Idejne pobude ter določitev končnega
stanja oziroma vizije projekta je prolongirano na začetek meseca maja 2016.

P6.4: Priprava Zagonskega elaborata bo zaključena v aprilu 2016, v maju 2016 bo izveden
postopek predstavitev in potrjevanja.
P9: Priprava Zagonskega elaborata projekta poteka v skladu s planom in bo zaključena v
maju 2016. Projektna skupina zagotavlja kontinuirano izvajanje posameznih nalog po
prvotnem planu.
P10: Izvedba projekta poteka v skladu s planom. Zaključeno je področje veterine. Zaradi
povečanega odziva v procesu usklajevanja sprememb Zakona o pooblaščenih arhitektih in
inženirjih je ta faza terminsko podaljšana, vendar sprememba ne vpliva na končni predvideni
rok zaključka projekta.

