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Ljubljana, 8. 12. 2016
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
NOVEMBER 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 in davčna 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 novembru smo izvedli testiranje informacijske podpore za spremljanje energetskih sanacij.
Izvedbene in pripravljalne aktivnosti za energetske sanacije v letih 2017 in 2018 potekajo v skladu
z načrti.
P2: Izvedba projekta je začasno ustavljena, saj je vložen zahtevek za revizijo, odgovor Državne
revizijske komisije pričakujemo sredi decembra. Z namenom intenziviranja operativnega
sodelovanja pri izvedbi projekta je bil s strani Ministrstva za zdravje za namestnika vodje projekta
imenovan g. Tomaž Glažar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko.
P3: Po imenovanju vodje projekta je v izvajanju priprava Zagonskega elaborata projekta.
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P4: Izvedba nalog Programa poteka po potrjenem načrtu. Zaradi objektivnih razlogov so bili
spremenjeni termini posameznih nalog v projektih P4.5 in P4.8, kar pa ne vpliva na predvideni
rok zaključevanja Programa.
P6.1: Izvedba projekta poteka v skladu z načrtovanimi nalogami.
P6.2: Izvedba projekta poteka po potrjenih načrtih. V mesecu decembru je potrebno zaključiti
kadrovsko konsolidacijo projektnega tima za izvedbo. Posebej je potrebno poudariti izjemno
angažiranost in profesionalnost vodje projekta, dr. Nikolaja Šarlaha.
P6.3: Izvedba poteka po planu, termin zaključevanja izvedbe projekta ni ogrožen.
P6.4: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.
Bila je opravljena vsebinska dopolnitev strategije izvedbe, pri čemer smo vse naloge v zvezi z
vključevanjem posameznih modulov v aktualni portal e-Uprava2 združili v samostojno fazo.
P7: Izvedbo projekta bomo v skladu s terminskim načrtom predvidoma zaključili z 31. 12. 2016.
Zaključno poročilo bo predstavljeno na spletnih straneh Vladne projektne pisarne.
P9: Izvedba projekta je zaradi kadrovske konsolidacije projektnega tima bistveno upočasnjena.
Opravljena je delna popolnitev, ki omogoča izvedbo redefiniranja terminskega plana in projektne
organizacijske strukture Zagonskega elaborata.
Potrditev sprememb in popoln zagon nadaljevanja izvedbe bo mogoč v mesecu januarju 2017.
P10: Izvedba projekta poteka v skladu z redefiniranim terminskim planom.
V zvezi s problematiko potencialnega dopolnjevanja nabora poklicev in dejavnosti za deregulacijo
ter na osnovi odgovorov, predlogov in utemeljitev ministrstev je 20. 12. 2016 sklican sestanek
Projektnega sveta, na katerem se bodo člani seznanili z aktualnim stanjem ter predlogom
nadaljevanja izvedbe.
P11: Izvedba projekta poteka po načrtu.
P12: Izvedba projekta poteka po načrtu.
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