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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
MAREC 2017
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 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: Na sistemski ravni ostajata nedorečena problema Eurostatove usmeritve in »odložnega
pogoja«.
Z namenom zagotavljanja ažurnosti realizacij projektov energetskih sanacij je bil osnovni ciklični
model dopolnjen z več roki za oddajo vlog.
Pripravljalne faze projektov, katerih energetske sanacije bodo izvedene v letu 2017, se
zaključujejo s posameznimi terminskimi odstopanji.
P2: Po zaključku postopka zbiranja ponudb v skladu z redefiniranim terminskim planom poteka
izbor najugodnejših ponudb in bo zaključen v aprilu 2017.
P3: Po predstavitvi je Vlada Republike Slovenije potrdila Zagonski elaborat projekta. Izvedba
poteka v skladu s terminskim planom.
P4: Zaradi spremenjenega postopka prenosov osnovnih sredstev sta bila ustrezno dopolnjena
Zagonska elaborata dveh projektov.
Izvedbe manjših korekcij terminskih planov ne vplivajo na predvideni termin zaključevanja
celotnega programa.

P6.1: Z marcem se je pričelo ključno obdobje izvedbe, v katerem bosta obseg in frekvenca
nalog ter s tem obremenjenost članov projektnega tima največja. Manjša terminska odstopanja
ne ogrožajo izvedbe v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.
P6.2: Izvedba projekta poteka nemoteno. Potrebno je izpostaviti izjemno dobro sodelovanje
vodstva projekta z odgovornimi na Ministrstvu za javno upravo.
P6.3: V mesecu marcu se je nadaljevalo intenzivno usklajevanje predloga zakona o podpornem
okolju za podjetništvo. Postopek se bo predvidoma zaključil sredi aprila.
Na sestanku z vodstvom JA Spirit je bil potrjen primarni koncept mreže podpornih subjektov, kot
ga določa Zagonski elaborat projekta.
Vodstvo projekta je z odgovornimi na Ministrstvu za javno upravo uskladilo odgovornosti za
izvedbe nalog v zvezi s pripravo, izvedbo in uporabo ustrezne aplikacije, v mesecu aprilu pa bo
potrebno rešiti vprašanje termina in vsebine razpisa.
P6.4: Izvedba poteka v skladu s potrjenim planom. V juniju 2017 je zaradi daljše odsotnosti
predvidena zamenjava vodje projekta.
P9: Po zaključenem internem usklajevanju je v izvajanju medresorsko usklajevanje Zagonskega
elaborata projekta. Predstavitev na Vladi Republike Slovenije bo izvedena predvidoma v
aprilu 2017.
Po terminskem redefiniranju Zagonskega elaborata projekta in delni kadrovski konsolidaciji
projektnega tima, ki bo v celoti zaključena junija, se pospešuje tempo izvajanja nalog.
P10: Pri izvedbi faze gradbenih zakonov je predvidena obravnava predlogov zakonov na Vladi
Republike Slovenije ter posredovanje gradiv v Državni zbor v drugi polovici aprila 2017.
Na področju turizma je predlog normativnega akta v medresorskem usklajevanju. Ne glede na
obseg in kompleksnost materije je namen vodstva projekta opraviti potrjevanje na Vladi
Republike Slovenije do konca aprila 2017.
Izvedba poteka v skladu s potrjenim načrtom.
P11: Posamezna manjša terminska odstopanja ne vplivajo na termine celotnega projekta.
Zaradi razbremenitev obsega aktivnosti v mesecih julij in avgust bo v aprilu izvedeno
redefiniranje terminskih planov posameznih nalog.
P12: Izvedba projekta poteka nemoteno.
Najpomembnejše aktualno vprašanje je identificiranje vseh nepremičnin, ki so na osnovi
Zakona o dedovanju postale v celoti ali delno last države. Nalogo naj bi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve zaključilo s posredovanjem podatkov Ministrstvu za javno upravo do
sredine aprila 2017.
Projekti P5, P7 in P8 so zaključeni.
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