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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
DECEMBER 2016
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 večine projektov potekajo v skladu z načrti. Terminski plan programa se je zaradi
prolongiranja izvedb energetskih sanacij v dveh objektih Ministrstva za zdravje podaljšal
za dva meseca in pol.

P2:

Državna revizijska komisija je v celoti zavrnila zahtevek za revizijo. Postopek javnega
razpisa se nadaljuje s pripravami in posredovanji odgovorov potencialnim ponudnikom.
Če do zaključka roka za oddajo ponudb ne bo novih zahtevkov za revizijo razpisne
dokumentacije, bo izbor najugodnejših ponudnikov opravljen v februarju 2017.

P3:

Projekt je v fazi načrtovanja oziroma priprave Zagonskega elaborata.

P4:

Izvedba poteka v skladu z redefiniranimi terminskimi plani posameznih faz projektov 4.4,
4.5 in 4.8. Posebej so izpostavljene naloge za vzpostavitev sistema prenosa osnovnih
sredstev, pri izvedbi katerih sodelujeta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno
upravo. Predvideni termin zaključevanja programa ni ogrožen.

P6.1:

Zaradi utemeljenih razlogov so bile izvedene manjše korekcije terminov izvedb
posameznih nalog, ki pa ne ogrožajo terminskih planov posameznih faz ali projekta v
celoti. Opazni so rezultati bistveno večje angažiranosti izvajalcev posameznih nalog ter
povečane stopnje nadzora in vodenja izvedbe.

P6.2:

Izvedba nalog poteka po potrjenih načrtih. Končna kadrovska konsolidacija projektne
skupine je predvidena 1. 2. 2017.

P6.3:

Izvedba projekta poteka v skladu z načrti. V mesecu januarju je potrebno dokončno
medresorsko uskladiti predlog zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

P6.4:

Izvedba projekta poteka nemoteno.

P7:

Izvedba projekta je zaključena. Celovito zaključno poročilo bo pripravljeno do 31. 1. 2017
ter objavljeno na spletnih straneh Vladne projektne pisarne.

P9:

Izvedba projekta je bistveno upočasnjena zaradi spremembe sestave projektne skupine.
Poteka terminsko in organizacijsko redefiniranje Zagonskega elaborata projekta.

P10:

Na osnovi pisnih utemeljitev ministrice za okolje in prostor ter ministra za pravosodje sta
bili iz projekta umaknjeni področji nepremičninskega posredništva in odvetništva.
Aktivnosti na ostalih področjih potekajo v skladu z načrti.
V decembru smo realizirali srečanje Projektnega sveta, na katerem so bili člani
seznanjeni z aktualnim stanjem projekta, z načrtovanimi aktivnostmi do zaključka ter s
predvidenimi rezultati in aktivnostmi, povezanimi z deregulacijo poklicev in dejavnosti po
zaključku izvedbe projekta.

P11:

Izvedba poteka v okviru dovoljenih terminskih odstopanj posameznih planiranih nalog.
Terminski plani faz ali projekta niso ogroženi.

P12:

Izvedba projekta poteka po načrtu.
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