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Ljubljana, 9. 2. 2017
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 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 se pojavljajo posamezna sistemska vprašanja, med katerimi je trenutno
najpomembnejši problem »odložnega pogoja«. Zaradi tega pri izvedbah večine aktivnih
projektov beležimo manjša terminska odstopanja, ki pa ne vplivajo na predvideni terminski načrt
celotnega programa.
P2: Izvedba projekta se po zaključku zbiranja ponudb v okviru redefiniranega terminskega plana
Zagonskega elaborata nadaljuje po standardizirani proceduri javnega naročanja.
P3: Priprava Zagonskega elaborata bo zaključena v mesecu februarju 2017. Gradivo bo
predstavljeno na Vladi Republike Slovenije v mesecu marcu 2017.
P4: Operativna izvedba centralizacije v 2017 poteka v skladu načrti, pri čemer je trenutno
posebna pozornost usmerjena usklajevanju predloga Uredbe o informacijski varnosti ter
vzpostavitvi sistema za prenos osnovnih sredstev.
P6.1: Kljub preteklim manjšim terminskim odstopanjem pri posameznih nalogah vodstvo
projekta uspešno vodi in nadzoruje izvedbo projekta.
P6.2: Izvedba projekta poteka nemoteno in brez večjih problemov.

P6.3: Zaradi upočasnitve izvedb posameznih nalog, za katere je odgovorna Javna agencija
Spirit, je prišlo do kaskadnega terminskega zamikanja povezanih nalog. Odstopanja še ne
ogrožajo končnega roka izvedbe, so pa ogroženi posamezni termini v poletnih mesecih. Prav
tako se je nepričakovano podaljšalo obdobje usklajevanje predloga Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo. Zaradi omenjenih razlogov bodo v februarju realizirani sestanki med Vladno
projektno pisarno, vodstvom projekta in ključnimi nosilci nalog. Od 15. 2. 2017 dalje uvajamo
tedensko poročanje in spremljanje izvedbe projekta.
P6.4: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P9: Zaradi kompleksnosti obravnavane problematike poteka preverjanje potrebe po
spremembah planiranega vsebinskega koncepta projekta, prav tako je v postopku kadrovska
konsolidacija projektne skupine. Po končni uskladitvi bosta izvedeni terminsko in organizacijsko
redefiniranje in potrditev Zagonskega elaborata projekta.
P10: Izvedba še vedno poteka v skladu s potrjenimi načrti, vendar bo v mesecu februarju
potrebno intenzivirati usklajevanje Zakona o pooblaščenih inženirjih in arhitektih ter obravnavo
prejetih pripomb na osnutek Zakona o razvoju turizma.
P11: Izvedba poteka v okviru potrjenega terminskega načrta.
P12: Izvedba projekta poteka po načrtu. Zaključno poročilo bo pripravljeno v juliju 2017. Zaradi
izjemno uspešnega vodenja ter operativne izvedbe nalog projekta je potrebno posebej
izpostaviti vodjo projekta Evo Treven ter vse člane projektne skupine iz Direktorata za stvarno
premoženje Ministrstva za javno upravo.
Projekti P5, P7 in P8 so zaključeni.

