Številka: 010-5/2016/88
Ljubljana, 4. 11. 2016
REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH
PROJEKTOV ZA MESEC OKTOBER 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

MZI

P1

MF

P3
P4

MJU
MJU
MF

P2

P5

MF

P6.1.
P6.2.
P6.3.
P6.4.
P7
P8

MGRT

P10

MDDSZ
MOP

MGRT
MIZŠ

MORS
MGRT
MJU
MJU

P9

P11
P12

P1: V oktobru smo nadaljevali z izvedbenimi deli pilotnih projektov ter s pripravljalnimi nalogami
za energetske sanacije v letu 2017, prav tako pa se je nadaljeval postopek vzpostavitve
ustrezne informacijske podpore.
Izvedba programa poteka v skladu s planom.
P2: Izvedba projekta je v zastoju zaradi zahtevka za revizijo razpisne dokumentacije, ki je po
zavrnitvi s strani naročnika trenutno v obravnavi na Državni revizijski komisiji. Odločitev
pričakujemo v drugi polovici novembra 2016.
P3: V oktobru sta bila opravljena zamenjava vodje projekta ter inicialni sestanek. Na osnovi
dogovora smo pričeli s pripravo Zagonskega elaborata, ki bo predvidoma zaključen in potrjen v
decembru 2016.
P4: Izvedbe posameznih še nezaključenih projektov potekajo v skladu z Zagonskim elaboratom.
V fazi priprave na centralizacije v letu 2017 smo v oktobru nadaljevali z usklajevanji na
področjih centraliziranih nalog, kadrov in finančnih sredstev.

P5: Izvedba projekta je zaključena.
P6.1: Zaradi zamenjave vodje projekta (upokojitev) in podaljšanja trajanja priprave in
usklajevanja Vloge za odločitev o podpori bo Zagonski elaborat ustrezno posodobljen v
novembru. Predvideni termin zaključka projekta ni ogrožen.
P6.2: Izvedba projekta poteka nemoteno. Prvotno določen termin zaključka projekta ostaja
nespremenjen.
P6.3: Izvedba projekta je na področju priprave normativnih aktov zaradi nepredvidenih dodatnih
usklajevanj v rahlem zaostanku, ki pa ne ogroža roka zaključevanja projekta.
Ostale naloge potekajo po planu.
P6.4: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom.
Določene module bo zaradi odločitve in možnosti vključevanja vsebin v aktualno aplikacijo
“e-Uprava2” mogoče realizirati pred predvidenim rokom.
P7: Izvedba projekta poteka po planu.
P8: Izvedba projekta je zaključena.
P9: V oktobru je potekal proces reorganizacije projektne skupine, ki bo predvidoma zaključen v
novembru. Na osnovi dogovorjenih sprememb bodo ustrezno ažurirani terminski plan in nosilci
nalog v projektni organizacijski strukturi.
P10: Na osnovi detajlnih pregledov stanj so bile ustrezno terminsko spremenjene posamezne
faze projekta. Zaradi bistveno daljšega usklajevanja in javne obravnave predlogov na področju
gradbeništva in geodetske dejavnosti, ki so na kritični poti projekta, je termin zaključka preložen
za sedem mesecev.
V zvezi s potencialno širitvijo nabora poklicev in dejavnosti, ki bi jih bilo smiselno deregulirati, je
bil pripravljen in ministrstvom v dopolnitev posredovan celovit opis aktualnega stanja. Na osnovi
prejetih sprememb bo v novembru pripravljeno končno poročilo ter predlog vsebinske
dopolnitve projekta P10.
P11: Izvedba projekta poteka s posameznimi obvladljivimi terminskimi zamiki, vendar terminski
plani faz niso ogroženi.
P12: Izvedba projekta poteka po planu.
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