REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN
STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI
VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC AVGUST 2016
Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih
strateških razvojnih projektov:
1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev
2
centralnega sistema javnega naročanja
3 Zelena proračunska in davčna reforma
4 Reorganizacija informatike v državni upravi
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih
5
obveznosti
6 VEM v okviru Centrov za socialno delo
7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij
8 VEM za poslovne subjekte
9 VEM za mlade
10 Sistem kriznega upravljanja in vodenja
11 Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva
12
in ekonomske demokracije
13 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev
14 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
15 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem
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P1: Zagonski elaborat programa je bil predstavljen članom Projektnega sveta, v
septembru bo predstavljen Vladi Republike Slovenije.
Vse pripravljalne aktivnosti potekajo v skladu s končnimi verzijami Zagonskih
elaboratov projektov.
Terminski plani pilotnih projektov in projektov za energetske sanacije v letu 2017 so
realni, vendar ne vključujejo rezerv. Zaradi tega imajo vse aktivnosti Programa P1
najvišjo prioriteto.
P2: Revizijska komisija je eni točki pritožbe v zahtevku za revizijo na razpisno
dokumentacijo ugodila, kar pomeni, da bo potrebno v septembru 2016 objaviti njen
popravek. Predstavljeno dejstvo bo povzročilo podaljšanje roka izvedbe projekta za
60 dni oziroma zaključevanje v juliju 2017.
P3: V septembru bo zaradi prevzema funkcije ministrice Ministrstva za finance
izvedena zamenjava vodje projekta. Projekt je v fazi priprave Zagonskega elaborata.
P4: Zaključene so izvedbe projektov 4.1, 4.2, 4.3 in 4.7. V ostalih projektih, ki, razen
4.8, potekajo po planu, zaključujemo operativne izvedbe centralizacij v 2016 ter
izvajamo pripravljalne aktivnosti na centralizacije v 2017.
Projekt 4.8. je zaradi redefiniranja izhodišč osnutka Uredbe o informacijski varnosti
prolongiran v zaostanku za 90 dni, vendar aktivnosti niso na kritični poti programa,
kar pomeni, da termin zaključevanja ni ogrožen.

Zaradi nujnega sodelovanja z zunanjim strokovnjakom na področju informacijske
varnosti so bili stroški projekta povečani za 3.600 EUR, oziroma 0,02% skupne
vrednosti.
P5: Izvedba projekta je zaključena.
P6.1: Izvedba projekta poteka v skladu z modificiranim Zagonskim elaboratom.
P6.2: Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom, razen načrtovanih
postopkov priprav sprememb normativnih aktov, kjer je bistveno podaljšano planirano
obdobje usklajevanja prejetih pripomb (Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih
arhitektih in inženirjih bosta 15.09. posredovana v medresorsko usklajevanje in krajšo
javno razpravo). Trenutni časovni zamik omenjene faze zaradi vzporednega izvajanja
ne ogroža končnega termina izvedbe projekta.
P6.3: Zagonski elaborat je bil predstavljen članom Projektnega sveta. Po
zaključenem medresorskem usklajevanju bo v septembru 2016 predstavljen na Vladi
Republike Slovenije.
P6.4: Izvedba projekta poteka po planu.
P7: Izvedba projekta poteka po planu.
P8: Izvedba projekta je zaključena.
P9: Opravljena je predstavitev Zagonskega elaborata članom Projektnega sveta.
Postopek medresorskega usklajevanja je bil podaljšan zaradi odsotnosti zaradi
dopustov ter potrebnega usklajevanja posameznih izpostavljenih vprašanj.
Usklajevanja bodo predvidoma zaključena v septembru.
P10: Pri izvedbi projekta prihaja na posameznih področjih do manjših terminskih
odstopanj, ki pa so v okvirih dogovorjenih toleranc.
Na področjih gradbeniško-geodetske dejavnosti (zaradi bistveno širše javne
razprave) in turizma (zaradi podaljšanega obdobja za pripravo osnutka zakona) sta
bila modificirana terminska plana izvedb, kar pa ne vpliva na predvideni končni termin
zaključevanja projekta.
P11: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P12: Izvedba projekta poteka nemoteno.

