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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 APRIL 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: Projekt poteka v skladu z Zagonskim elaboratom. V maju se pričenjajo izvedbe prvih
gradbenih del v letu 2017.
P2: Po zaključku zbiranja ponudb za 1.800 sklopov zdravil so v izvajanju vsi postopki do
podpisovanja krovnih pogodb. Izvedbe potekajo v skladu z redefiniranim terminskim planom.
P3: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s planom.
P4: Operativna izvedba centralizacije poteka v skladu s plani. Trenutno so intenzivirane
aktivnosti na področjih prenosov osnovnih sredstev ter usklajevanja Uredbe o informacijski
varnosti.
P6.1: Izvedbe posameznih nalog zaradi utemeljenih razlogov v dovoljenem obsegu odstopajo
od predvidenega terminskega plana. Termin zaključka projekta ni ogrožen.

P6.2: Izvedba poteka brez problemov in v skladu s predvidenim terminskim planom.
P6.3: Pri izvedbi se pojavljajo manjši, a obvladljivi vsebinski problemi. V zvezi z zagotavljanjem
predvidenih finančnih sredstev naj bi v maju bila opravljena potrditev NIO. Predvideni rok
zaključevanja izvedbe ni ogrožen.
P6.4: Izvedba projekta poteka brez zapletov. V maju bo zaradi predvidene daljše odsotnosti
opravljena sprememba vodje projekta.
P9: Obravnava Zagonskega elaborata na Vladi Republike Slovenije je zaradi podaljšanega
medresorskega usklajevanja preložena na maj 2017. Konsolidacija projektnega tima bo
izvedena junija 2017.
Izvedba nalog poteka z rahlimi terminskimi odstopanji projektov 9.1 in 9.4, ki pa trenutno še ne
ogrožajo končnega termina zaključka projekta. Na Brdu pri Kranju je bila izvedena dvodnevna
Regionalna konferenca o razvoju socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, kjer so predstavniki
vlad Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Albanije, Grčije in
Luksemburga sprejeli tudi Ljubljansko deklaracijo.
P10: Zaključna obravnava Predloga zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je preložena
na maj. Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma je v postopku medresorskega
usklajevanja. Termin zaključka izvedbe projekta ni ogrožen.
P11: Izvedba poteka brez večjih problemov in v skladu s plani. Vsebinsko so trenutno aktivnosti
usmerjene predvsem v pripravo specifikacije javnega naročila ter v kasnejšo izvedbo javnega
naročila.
P12: Izvedba projekta poteka brez problemov in bo zaključena v planiranem roku.
Projekti P5, P7 in P8 so zaključeni.

