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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
MAJ 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: V maju so se pričela prva operativna dela energetskih sanacij na terenu,
prav tako pa je bila pripravljena lista objektov za izvedbe energetskih sanacij v
2017 in v 2018. Še vedno so v procedurah usklajevanj posamezna sistemska
vprašanja. Izvedba programa poteka v skladu z redefiniranim terminskim
planom.
P2: V maju so bili na osnovi zaključka postopka odločanja o prejetih ponudbah
sproženi postopki priprave krovnih pogodb in pogajalskih izhodišč ter
obravnave štirih prejetih Zahtevkov za revizije. Izvedba poteka nemoteno.

P3: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s planom.

P4: Izvedbe vseh še nezaključenih projektov programa potekajo brez večjih
zapletov in po predvidenem terminskem planu.

P6.1: Izvedba projekta poteka brez zastojev.

P6.2: Realizacija projekta poteka v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.
P6.3: V maju sta se pri izvajanja projekta pojavila dva pomembna problema,
katerih reševanje še ni zaključeno. Prvi je dolgotrajno usklajevanje predloga
novele Zakona o poslovnem registru s Službo vlade za zakonodajo, drugi pa
zmanjšanje števila članov projektnega tima oziroma operativnih izvajalcev nalog
četrte ravni. Rešitvi problemov sta nujni, saj bi podaljševanje procesa v drugo
tretjino meseca junija, v obeh primerih posledično pomenilo začetek
podaljševanja končnega termina izvedbe projekta.
Ostale aktivnosti potekajo po potrjenem načrtu.
P6.4: V maju je bila izvedena zamenjava vodje projekta. Izvedba projekta
poteka nemoteno. Obstaja možnost tesnejše povezave projekta s portalom
»mlad.si«. Končna odločitev ter potencialno dopolnjevanje Zagonskega
elaborata bo sprejeta konec septembra 2017.
P9: Zagonski elaborat je bil predstavljen in potrjen na Vladi. Tempo izvedbe se
postopoma intenzivira. V maju so bile opravljene vse predvidene aktivnosti.
P10: Vlada je potrdila osnutek zakonov na področju gradbeništva in geodetske
dejavnosti ter ga posredovala v obravnavo v Državni zbor.
Na področju turizma je bilo v postopku javne obravnave in prvega
medresorskega usklajevanja prejetih veliko pripomb. Zaradi tega bo v mesecih
juniju in juliju po pripravi dopolnjenega osnutka gradiva opravljeno še eno
medresorsko usklajevanje. Področje turizma je na kritični poti projekta,
terminski aspekt izvedbe pa trenutno še zagotavlja realizacijo v predvidenem
roku.
P11: Izvedba poteka v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.
P12: Izvedba projekta bo po planu zaključena v juniju 2017.
Projekti P5, P7 in P8 so zaključeni.

