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Ljubljana, 9. 11. 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 OKTOBER 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: Pri izvajanju posameznih projektov v programu se srečujemo z rahlimi terminskimi
odstopanji. Termin zaključka programa v celoti ostaja nespremenjen.

P2: V oktobru so intenzivno potekale priprave razpisne dokumentacije in usklajevanja z
neposrednimi naročniki za ponovno odpiranje konkurence med ponudniki, s katerimi so

podpisani krovni sporazumi. Manjša terminska odstopanja ne vplivajo na redefiniran termin
zaključka spremljanja izvedbe projekta.
P3: Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom.

P4: Izvedba poteka v skladu z načrtom iz Zagonskega elaborata projekta. Zaključujejo se
zadnja usklajevanja za prerazporeditev kadrov in priprave SLA sporazumov. Priprava Uredbe
o informacijski varnosti je pred zaključno fazo medresorske uskladitve. Termin zaključka
izvedbe projekta ostaja nespremenjen.

P6.1: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.
P6.2: Izvedba projekta poteka z manjšim terminskim odstopanjem zaradi podaljšanega
postopka javnega naročanja, ki pa ne vpliva na predvideni termin zaključevanja faze oziroma
projekta v celoti.

P6.3: V oktobru smo največjo pozornost posvečali aktivnim nalogam na kritični poti projekta.
Manjša terminska odstopanja ne ogrožajo predvidenega termina zaključevanja projekta.
P6.4: Na osnovi rezultatov analize projekta e-Uprava3 ter po uskladitvi z nosilci projektov P4
in P11 je bila sprejeta odločitev o delni spremembi vsebinskega koncepta projekta. V
omenjenem smislu je bil redefiniran Zagonski elaborat projekta, pri čemer se terminski plan
in finančna konstrukcija bistveno ne spreminjata.

P9: Izvedba poteka v skladu z aktualnim planom. Trenutno je na kritični poti dokončna
medresorska uskladitev ter potrditev predloga Zakona o socialnem podjetništvu.

P10: Izvedba projekta je bila v oktobru zaključena. Zaključno poročilo bo pripravljeno do
srede decembra 2017.

P11: Pri izvedbi posameznih nalog se srečujemo z manjšimi problemi, ki povzročajo rahla
terminska odstopanja, kar pa ne ogroža terminov faz. Projekt poteka po predvideni finančni
konstrukciji.

Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.

