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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
AVGUST 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: Doseganje ciljev projekta z vidika načrtovanega termina zaključevanja
projekta ni ogroženo. Pojavljajo se manjši problemi pri izvedbah procedur
energetskih prenov posameznih objektov.
P2: Bolnicam so posredovani podpisani krovni sporazumi. V postopku je
podpisovanje neposrednih sporazumov med bolnicami in krovnimi dobavitelji.
P3: Izvedba projekta poteka brez zapletov in v skladu z načrtom.

P4: Na operativni ravni potekajo zaključni usklajevalni sestanki v zvezi s
prerazporeditvijo kadrov. Besedilo predloga uredbe o informacijski varnosti je v
postopku usklajevanja.
Intenzivno potekajo pregledi in prenosi osnovnih sredstev. Zaradi nepredvideno
velikega števila osnovnih sredstev ter njihove neusklajenosti z evidencami
osnovnih sredstev je mogoče pričakovati podaljšanje zaključka izvedbe projekta,
pri čemer pa bodo primarni cilji centralizacije na področjih prenosa nalog,
finančnih sredstev in dokumentacije ter prerazporeditve kadrov realizirani v
predvidenem roku. Končna ocena bo opravljena v septembru 2017.
P6.1: Izvedba poteka v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom projekta.
P6.2: Realizacija projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim
Zagonskim elaboratom.
P6.3: Izvedba nalog poteka z rahlimi terminskimi odstopanji zaradi podaljšanega
usklajevanja Vloge o podpori. Datum zaključka izvedbe projekta ostaja
nespremenjen.
P6.4: Izvedba poteka v skladu z načrtom.
P9: Projektna organizacijska struktura je konsolidirana. Izvedba nalog poteka z
manjšimi terminskimi odstopanji, ki pa ne vplivajo na predvideno zaključevanje
programa.
P10: Realizirana je večina obravnavanih področij, odprto je le še področje
turizma. Končna odločitev o izvedbi ter potencialni potrebni korekciji Zagonskega
elaborata projekta bo sprejeta v septembru 2017.
P11: Večina aktivnosti poteka v skladu z načrtom. Pri izvedbi nalog iz faz IX in
XII smo v juliju in avgustu rešili posamezne vsebinske probleme, zaradi česar sta
se rahlo spremenila termina zaključevanj omenjenih faz. Terminski načrt
zaključevanja projekta v celoti ni ogrožen.
Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.
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