Številka: 010-5/2016/111
Ljubljana, 6. 12. 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 NOVEMBER 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: Izvedba programa projektov tako na sistemski kot na operativni ravni poteka brez večjih
zapletov, ki bi ogrožali realizacijo predvidenih ciljev ter zaključevanje v predvidenem roku.
P2: Izvedba poteka nemoteno v skladu z redefiniranim terminskim planom.
P3: Izvedba projekta poteka brez zapletov in v skladu z načrtom.
P4: Projekt je z obvladljivimi terminskimi odstopanji v fazi aktivnega zaključevanja.
P6.1: Izvedba projekta bo zaključena v decembru. Zaključno poročilo bo posredovano do konca
januarja 2018.
P6.2: Izvedba projekta poteka brez večjih problemov.
P6.3: Ključni problem v novembru, ki ga bo potrebno rešiti do konca leta 2017, je kadrovska
konsolidacija, potrebna zaradi prenosa pristojnosti za SPOT2 oziroma za registracijske točke z
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Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvedba ostalih
nalog poteka brez večjih problemov. Zaradi bistvenega povečevanja načrtovanih nalog v
zaključnem obdobju projekta bomo do konca leta z imenovanjem namestnice vodje projekta
okrepili projektni tim.
P6.4: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P9: Izvedba večine nalog poteka v skladu z redefiniranim terminskim planom. Problematika
Zakona o socialnem podjetništvu ostaja odprta oziroma nezaključena. Obravnava na vladi in
posredovanje v Državni zbor bo predvidoma opravljeno v decembru 2017.
P11: Izvedba projekta poteka brez večjih problemov ter v okviru terminskega in finančnega
načrta.
Izvedbe projektov P5, P7, P8, P10 in P12 so zaključene.
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