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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 JUNIJ 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:
Še vedno poteka reševanje posameznih odprtih sistemskih vprašanj.
Izvedba vseh nalog, ki so neposredno povezane z operativnim izvajanjem energetskih
sanacij, poteka v skladu s časovnico programa. V juliju se na osnovi izvedenih
pripravljalnih nalog pričenjajo GOI dela na večjem številu objektov.
P2:
Podpisani so prvi krovni sporazumi z dobavitelji. V avgustu bodo vzpostavljeni pogoji
za izvajanje neposrednih naročil za paket »zdravila« v sistemu centraliziranega
javnega naročanja v zdravstvu, s čimer zaključujemo izvedbo projekta.
P3:
Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s planom.

P4:
Izvedba centralizacije v večjem delu poteka v skladu s potrjenim terminskim načrtom.
Vsa aktualna odstopanja so obvladljiva in ne vplivajo na predvideni končni termin
zaključevanja projekta.
P6.1:
Izvedba poteka v skladu s potrjenim zagonskim elaboratom projekta.
P6.2:
Realizacija projekta poteka v skladu s potrjenim zagonskim elaboratom.
P6.3:
V juniju je bila novela Zakona o poslovnem registru posredovana v Državni zbor.
Izvedbe posameznih nalog so v obvladljivih zamudah in ne vplivajo na predvideni
datum zaključka projekta.
P6.4:
Izvedba poteka brez problemov.
P9:
Kadrovska konsolidacija projektnega tima je v zaključni fazi.
Izvajanje nalog je intenzivirano in se odvija v skladu z zagonskim elaboratom.
P10:
Vse faze, razen področja turizma, so zaključene.
Na področju turizma se nadaljuje postopek usklajevanja predloga gradiva. Obravnava
na Vladi Republike Slovenije je zaradi razširjenega procesa usklajevanja predvidena v
oktobru 2017.
P11:
Izvedba poteka v skladu s potrjenim zagonskim elaboratom.
Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.
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