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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
FEBRUAR 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 vseh projektih programa se nemoteno odvija večina pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti,
pri posameznih se pojavljajo utemeljena terminska odstopanja, ki pa ne vplivajo na termin
zaključevanja programa. Na sistemski ravni sta v obravnavi in reševanju vprašanji »odložnega
pogoja« in »usmeritev Eurostata«.
P2: Poteka izbor najugodnejših ponudnikov. Zaradi pomembnosti projekta ter zagotavljanja
pravočasnega zaznavanja potencialnih problemov in odstopanj smo začeli s tedenskim
spremljanjem izvedbe projekta.
P3: Uspešno je izvedena predstavitev Zagonskega elaborata ministrici za finance.
V marcu je predvidena predstavitev Projektnemu svetu in Vladi Republike Slovenije.
P4: Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z načrtom, v okvirih dogovorjenih odstopanj.
Poleg operativnih nalog centralizacije poteka priprava informacijske podpore za avtomatizacijo
prenosa osnovnih sredstev.

P6.1: Večina faz se izvaja po potrjenem terminskem planu, izjema je le faza kadrovske
konsolidacije, ki je zaradi nepričakovano visokega števila prejetih vlog prolongirana za cca 35 dni.
Termin zaključevanja projekta ni ogrožen, ker je vzporeden s kritično potjo.
P6.2: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P6.3: Izvedbe nalog v večini faz potekajo nemoteno. Zaradi podaljšanega obdobja usklajevanja
predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in priprave dokumentacije za razpis oziroma
program za financiranje mreže je bil prolongiran termin zaključevanja projekta za 60 dni.
Omenjena zapleta sta v postopku intenzivnega reševanja.
P6.4: Izvedba poteka v skladu s potrjenim načrtom.
P9: Projekt je v bistveno upočasnjenem izvajanju že od oktobra 2016.
Kadrovska konsolidacija projektnega tima je delno zaključena, dokončno naj bi bila v juniju 2017.
Zagonski elaborat, ki je redefiniran vsebinsko in terminsko, bo predvidoma v mesecu marcu
predstavljen Vladi Republike Slovenije.
P10: V projektu sta ostali aktivni še fazi gradbeništva (Zakon o pooblaščenih inženirjih in
arhitektih) in turizma (Zakona o razvoju turizma). V prvem primeru je medresorsko usklajevanje
zaključeno, v drugem pa naj bi se začelo konec marca. Izvedba faz poteka v okviru redefiniranega
terminskega načrta.
P11: Izvedba projekta poteka nemoteno. V dveh fazah so utemeljena manjša terminska
odstopanja, ki pa ne vplivajo na zaključni termin projetka.
P12: Izvedba poteka brez večjih problemov.
Upravičenost odločitve o pripravi in izvedbi projekta je bila potrjena tudi z ugotovitvami
Računskega sodišča, ki ga je konec meseca izdalo končno Revizijsko poročilo o ravnanju z
nepremičninami in se nanaša na leti 2014 in 2015.
Projekti P5, P7 in P8 so zaključeni.
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