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 JUNIJ 2016
Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških
razvojnih projektov:
Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev
centralnega sistema javnega naročanja
Zelena proračunska in davčna reforma
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P

2

MJU

P
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Reorganizacija informatike v državni upravi
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih
obveznosti
VEM v okviru Centrov za socialno delo

P
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MJU

P

5

MF

P

6.1. MDDSZ

VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij

P

6.2.

VEM za poslovne subjekte in za pomoč podjetjem v tujini

P

6.3. MGRT

VEM za mlade

P

6.4.

Sistem kriznega upravljanja in vodenja

P

7 MORS

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

P

8

MF

P

9

MGRT

P

10

MGRT

Prenova spletnih mest v državni upravi
P
Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem državne
P
uprave

11

MJU

12

MJU

MOP

MIZŠ

P1: Izvedeno je bilo nadaljevanje priprave Zagonskega elaborata Programa.
Zaključek s predstavitvijo ministru nosilnega ministrstva predviden do sredine julija
2016.
Seznanitev Projektnega sveta je predvidena do konca julija 2016.
P2: 15.06.2016 je bil posredovan zahtevek za revizijo razpisne dokumentaciji, ki ga je
naročnik zavrnil in bo z vso potrebno dokumentacijo odstopljen Državni revizijski
komisiji.
Odgovor pričakujemo v avgustu 2016.
P3: Projekt je v fazi priprave zagonskega elaborata. Odločitev o nadaljevanju
postopka sprejme Ministrstvo za finance.
P4: Izvedbe projektov 4.4, 4.5 in 4.6 potekajo po predvidenem terminskem planu.
Terminski plan projekta 4.8 je bil zaradi potrebnega redefiniranja vsebine osnutka
Uredbe o informacijski varnosti prolongiran za 80 dni. Sprememba ne vpliva na
predvideni termin zaključka Programa.
P5: Izvedba projekta je zaključena.

P6.1: Zaradi obsežnejšega dopolnjevanja Vloge na osnovi prvih pripomb Urada za
izvajanje kohezijske politike na MDDSZ ter zaradi novih obveznosti, ki so posledica
spremembe navodil s strani SVRK je bila za 40 dni podaljšana izvedba ene izmed
nalog v prvi fazi projekta. Zaradi vzporednosti izvajanja nalog vodstvo projekta
ocenjuje, da bo celotno fazo kljub temu še mogoče realizirati v načrtovanih rokih.
P6.2: Vlada Republike Slovenije je potrdila Zagonski elaborat projekta. Izvedba,
razen postopkov priprav sprememb normativnih aktov, kjer je bistveno podaljšano
planirano obdobje usklajevanja prejetih pripomb, poteka po planu. Potrebno je
izpostaviti izjemno vnemo in kreativnost vodje projekta, mag. Nikolaja Šarlaha.
P6.3: Izvedena so bila štiri srečanja projektnega tima za pripravo Zagonskega
elaborata projekta. Postopek bo predvidoma zaključen v juliju 2016.
P6.4: Zagonski elaborat je bil potrjen na Vladi Republike Slovenije. V juliju bo
izveden inicialni sestanek projektnega tima.
P7: Zaradi podaljšanja interne obravnave in potrjevanja predloga strukture kriznega
upravljanja in vodenja na nosilnem ministrstvu, je za 25 dni preložena izvedba
naslednje načrtovane naloge ter izvedba internega usklajevanja osnutka Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije in Uredbe o kriznem
upravljanju in vodenju. Izvedbe nalog iz ostalih terminsko vzporednih faz potekajo
nemoteno. Zaradi tega predstavljena podaljšanja terminskega plana ne vplivajo na
načrtovani končni rok zaključke projekta.
P8: Izvedba projekta je zaključena.
P9: Zaključena je priprava Zagonskega elaborata projekta ter izvedena predstavitev
pri ministru nosilnega ministrstva. V juliju 2016 bo vsebina dokumenta predstavljena
članom Projektnega sveta in Vladi Republike Slovenije.
P10: Izvedba projekta poteka v skladu s planom, razen na področjih turizma
(podaljšanje obdobja za pripravo osnutka Zakona) in nepremičnin (preložen termin za
začetek javne obravnave), kjer bodo odgovorni v juliju prilagodili terminska plana.
V zvezi s projektom P10a potekajo identifikacije normativnih aktov, ki bodo vključeni
v postopek priprave Zagonskega elaborata ter posameznih zaposlenih iz vključenih
ministrstev, ki bodo vključeni v projektni tim za pripravo in izvedbo projekta.
P11: Izvedena je bila predstavitev projekta na Projektnem svetu. Predstavitev na
Vladi RS je predvidena v drugi polovici julija 2016.
P12: Izvedba projekta poteka nemoteno.

