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

P 9

MGRT

P 10

MGRT

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

P1: Pripravi zagonskega elaborata za pilotne energetske sanacije v 2016 ter identifikaciji
realnih datumov, je sledilo intenzivno usklajevanje aktivnosti med MzI, MIZŠ, MP, MJU in
SVRK in operativno izvajanje posameznih nalog v skladu s planom.
V maju bo pripravljen in preverjen Zagonski elaborat cikličnega modela projekta za
energetske sanacije v 2017 – 2022.
P2: Po zavrnitvi pritožbe na razpisno dokumentacijo se je postopek javnega naročila za prvi
sklop (zdravila) nadaljeval z zbiranjem ponudb. Izvedba odpiranja ponudb in izborov
najugodnejših ponudnikov je bila prekinjena in preložena za mesec dni zaradi zahteve
predstavnikov Ministrstva za zdravje in Javne Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke. Zaradi nastalega zapleta bo na začetku maja 2016 realiziran sestanek na ravni
ministrov MZ in MJU.
P3: Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Izvedba postopka predstavitev in
potrjevanja je predvidena v juliju 2016.
P4: Izvedba projektov se nadaljuje, pri čemer bo v mesecu maju 2016 potrebno dokončno
rešiti problem zagotovitve finančnih sredstev.
Zaradi podaljšanja internega usklajevanja predloga Uredbe o informacijski varnostni politiki je
izvedba projekta »Vzpostavitev sistema varnostne politike« v terminskem zaostanku. Projekt
ni na kritični poti programa in zaostanek ne vpliva na predvideni termin zaključevanja
Programa.

P5: Izvedba projekta je zaključena.
P6.1: Zaključek priprave Zagonskega elaborata. Predstavitev pri ministrici, na Projektnem
svetu in na Vladi je predvidena v maju 2016.
P6.2: Zaključek priprave Zagonskega elaborata. Realizirana predstavitev pri ministrici in na
Projektnem svetu. V maju je predvidena predstavitev na ravni Vlade.
P6.3: Realiziran je sestanek z novim vodjem projekta. Dogovorjeno je, da na MGRT v prvem
tednu maja 2016 identificirajo želeno končno stanje oziroma vizijo projekta, za tem pa
pričnemo s pripravo Zagonskega elaborata.
P6.4: Zaključena je priprava Zagonskega elaborata. V mesecu maju je predvidena
predstavitev ministrici in Projektnemu svetu.
P7: Zagonski elaborat je bil predstavljen ministrici in Projektnemu svetu. V maju bo
realizirana predstavitev in potrjevanje na Vladi. Izvedba nalog poteka po planu.
P8: Izvedba projekta poteka po predvidenem planu.
P9: Zaradi izjemne obremenjenosti vodje projekta in njegove namestnice se je priprava
Zagonskega elaborata podaljšala za dva tedna. Izvedba nalog poteka v skladu s prvotnim
planom.
P10: Zaključena je priprava in predstavitev Zagonskega elaborata ministru. V maju bosta
opravljeni predstavitvi Projektnemu svetu in Vladi.
Izvedba poteka v skladu s prvotnim planom, razen v primeru predloga sprememb Zakona o
pooblaščenih arhitektih in inženirjih, kjer realizacija zaradi povečanega odziva v procesu
usklajevanja sprememb terminsko odstopa od plana.

