Številka: 010-5/2016/118
Ljubljana, 6. 3. 2018

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 februar 2018

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:

Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z Zagonskim elaboratom, razen pilotnega
projekta P1.2 c: Šmarje pri Jelšah, ki zaradi podaljšanja postopka javnega naročila
prekoračuje predvideni termin. Kljub temu bo izvedba programa zaključena po planu.

P2:

V mesecu februarju so se z manjšimi terminskimi odstopanji nadaljevale izvedbe nalog za
sprejem oddaje naročila in podpisovanje Neposrednih sporazumov na relacijah bolnišnice
– dobavitelji. Sporazumi bodo predvidoma podpisani v marcu 2018. Projekt poteka v
skladu z redefiniranim terminskim planom.

P3:

Projekt poteka brez zapletov in v skladu s planom.

P4:

Razen kadrovske konsolidacije so v celoti zaključene izvedbe vseh projektov programa.
Zaključno poročilo bo pripravljeno v aprilu 2018.

P6.2: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.
P6.3: Izvedbe nalog na vseh štirih ravneh ter v okviru promocijske faze potekajo brez večjih
odstopanj od načrta v Zagonskem elaboratu.
P6.4: Pri izvajanju nalog za prenovo spletnega portala so nastali manjši časovni zamiki, ki pa
ne vplivajo na termin zaključevanja faze. Ostale naloge projekta potekajo brez
problemov.
P9:

Zakon o socialnem podjetništvu bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati v marcu 2018. Opravljene so manjše korekcije terminskega plana v odvisnih
fazah. Izvedba poteka v skladu z aktualnim Zagonskim elaboratom projekta.

P11: Izvedba nalog po aktualnem Zagonskem elaboratu poteka brez terminskih ali finančnih
zapletov.
Glede predvidene širitve obsega projekta z izdelavo dveh novih gradnikov potekajo
izvedbe analiz variant zapiranja spremenjene finančne konstrukcije ter reševanje
problematike skrbništva.
Izvedbe projektov P5, P6.1, P7, P8, P10 in P12 so zaključene.

OBRAZLOŽITEV:

Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o stanju na
Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za mesec februar 2018.

