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Ljubljana, 6. 2. 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
JANUAR 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 nalog na pripravljalnem in operativnem področju potekajo v skladu s terminskim in
finančnim načrtom.
P2: Pri posameznih nalogah v fazi zaključevanja izvedbe so rahla terminska odstopanja, vendar
bistveno ne vplivajo na predvideni termin zaključevanja projekta.
P3: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P4: Zaključevanje izvedbe projekta je podaljšano do konca februarja zaradi reševanja
problemov s prerazporeditvami kadra ter podaljšanega usklajevanja Uredbe o informacijski
varnosti. Vse ostale naloge programa projektov so zaključene.
P6.2: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu z Zagonskim elaboratom.

P6.3: Aktivnosti na vseh štirih sistemskih ravneh so v izvajanju. Pri posameznih nalogah
obstajajo rahla terminska odstopanja, ki pa ne vplivajo na predvideni termin zaključevanja
projekta.
P6.4: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu z načrti.
P9: Zakon o socialnem podjetništvu je v postopku obravnave v Državnem zboru. Glede na
termin zaključka postopka bodo redefinirani termini izvedb nalog v odvisnih fazah. Izvedba
poteka v skladu z aktualnim Zagonskim elaboratom projekta.
P11: Izvedba nalog na osnovi aktualnega Zagonskega elaborata poteka brez večjih odstopanj.
Naročniku bodo v februarju predstavljeni predlogi vsebinskih dopolnitev projekta ter posledičnih
sprememb na področjih strategije izvedbe, terminskega plana, projektne organizacijske
strukture ter finančne konstrukcije.
Izvedbe projektov P5, P6.1, P7, P8, P10 in P12 so zaključene.
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