REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV
za mesec MAJ 2016
Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih
strateških razvojnih projektov:
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P
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P
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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

P

5

Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti MF

MZI
MJU
MF
MJU

P 6.1. VEM v okviru Centrov za socialno delo
P 6.2. VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij

MDDSZ
MOP

P 6.3. VEM za poslovne subjekte in za pomoč podjetjem v tujini

MGRT

P 6.4. VEM za mlade

MIZŠ

P

7

MORS

P

8

Sistem kriznega upravljanja in vodenja KUV

MF

P

Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in
9
ekonomske demokracije
10 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev

P
P

11 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
12 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem

MJU
MJU

P

MGRT
MGRT

P1: Pripravljene so strategije z nosilci in terminskimi plani P1.2 za izvedbe pilotnih
energetskih sanacij 2016/2017 in P1.3 MJU za izvedbe energetskih sanacij objektov
v 2017. P1.3 MNZ in P1.3 MP sta pripravljena do ravni osnutkov.
V maju so se nadaljevala usklajevanja in reševanja posameznih sistemskih vprašanj.
Izvedli smo sestanek Projektnega sveta, na katerem so se državni sekretarji
nosilnega in vključenih ministrstev seznanili s stanjem programa in z operativnimi
terminskimi plani.
P2: Na osnovi zahteve MZ je bila dopolnjena razpisna dokumentacija, posodobljen
terminski plan izvedbe ter ponovljeno zbiranje ponudb, ki se zaključuje sredi junija.
P3: Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Odločitev o nadaljevanju
postopka sprejme Ministrstvo za finance.
P4: V maju je bil določen prvi del rešitve zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev,
drugi del bo potrebno opredeliti v juniju.

Projekt 4.8 »Vzpostavitev sistema varnostne politike« je bil zaradi podaljšanega
internega usklajevanja predloga uredbe terminsko posodobljen.
Izvedbe nalog ostalih aktivnih projektov Programa potekajo po planu.
P5: Izvedba projekta je zaključena.
P6.1: Opravljena je predstavitev Zagonskega elaborata pri ministrici nosilnega
ministrstva in Projektnemu svetu. Nadaljevalo se je izvajanje nalog uvodne faze.
P6.2: Zaključevanje nalog v fazah projekta, ki opredeljujejo normativno ureditev
gradbeniško-geodetske dejavnosti, je zaradi izjemnega interesa javnosti v fazi
usklajevanja prolongirano na konec avgusta 2016, izvedba nalog v drugih fazah
poteka po planu.
P6.3: Izvajanje rednih tedenskih srečanj za pripravo Zagonskega elaborata. Vključeni
člani projektnega tima iz MGRT in Javna Agencija Spirit.
P6.4: Opravljeni sta bili predstavitvi pri ministrici nosilnega ministrstva in Projektnemu
svetu.
P7: Izvedba nalog poteka po planu. Projekt bo predvidoma zaključen do 30.12.2016.
P8: Izvedba projekta poteka po planu. Projekt bo predvidoma zaključen v juliju 2016.
P9: Zaključevanje priprave Zagonskega elaborata. Predviden zaključek
predstavitev ministru nosilnega ministrstva in Projektnemu svetu v juniju 2016.

in

P10: Na večini področij poteka izvedba v skladu s planom. Terminska odstopanja so
na področjih gradbeniško-geodetske dejavnosti in turizma.
Glede na to, da za časa priprave prvotnega Zagonskega elaborata projekta v
načrtovanje niso bila vključena številna področja, na katerih je potrebno izvesti
prenovo regulacije poklicev in dejavnosti, bo v mesecu juniju s strani nosilnega
ministrstva določen projektni tim za pripravo Zagonskega elaborata P10a.
P11: Poteka priprava Zagonskega elaborata projekta. Zaključevanje s predstavitvijo
Projektnemu svetu je predvideno do sredine julija 2016.
P12: Izvedba projekta poteka nemoteno.

