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Vlada je sprejela redno mesečno poročilo Vladne projektne skupine
Vlada je sprejela Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških
projektov za mesec september 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: Zagonski elaborat je bil predstavljen Vladi Republike Slovenije.
V mesecu septembru so potekala pripravljalna in izvedbena dela pilotnih projektov v letu 2016
ter pripravljalna dela za izvedbe energetskih sanacij v letu 2017. Na področju vzpostavitve
sistema energetskega saniranja so se pričele aktivnosti za zagotovitev ustrezne informacijske
podpore.
Izvedba poteka v skladu s planom.
P2: Objavljena je bila sprememba javnega naročila za paket “zdravila” s popravkom razpisne
dokumentacije. Izvedba izbora najugodnejših ponudb je predvidena v novembru 2016.
P3: Izvedba projekta poteka v okviru Ministrstva za finance. Za projekt ni bil pripravljen
Zagonski elaborat.
P4: Izvedbe projektov, ki še niso zaključeni, potekajo po terminskih planih.
V primeru projekta 4.8. je bil terminski plan zaradi redefiniranja osnutka Uredbe o informacijski
varnosti podaljšan, kar pa zaradi vzporednega izvajanja nalog ne vpliva na predvideni termin
zaključevanja programa.

P5: Izvedba projekta je zaključena.
P6.1: Zaradi upokojitve dosedanjega, je bila imenovana nova vodja projekta.
Pri izvedbi se je bistveno podaljšalo trajanje priprave in internega ocenjevanja Vloge za
odločitev o podpori, vendar zastoj ne vpliva na predvideni termin zaključka projekta. Ostale
aktivnosti potekajo po planu.
P6.2: Zaradi bistveno širše javne razprave v postopku priprave zakona je bil ustrezno
modificiran terminski plan. Opravljene so bile zaključne naloge za začetek medresorskega
usklajevanja. Izvedene spremembe ne vplivajo na predvideni zaključek projekta.
Izvedba nalog v ostalih fazah poteka nemoteno.
P6.3: Izvedena je bila predstavitev Zagonskega elaborata na Vladi Republike Slovenije.
Izvedba, razen manjših časovnih odstopanj, ki pa ne vplivajo na predvideni termin zaključevanja
projekta, poteka v skladu z Zagonskim elaboratom. V prihodnjem mesecu bomo bistveno
intenzivirali operativno sodelovanje z javno agencijo SPIRIT.
P6.4: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom. Zaključne faze so terminsko
neposredno povezane s planom iz Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta
Ministrstva za javno upravo »e-Uprava3«, ki je v postopku priprave.
P7: Izvedba projekta poteka po planu.
P8: Izvedba projekta je zaključena.
P9: Sprememba sestave projektnega tima je povzročila trenutni zastoj pri izvajanju projekta.
Pred nadaljevanjem izvajanja bo vodja projekta redefiniral projektno organizacijsko strukturo,
nosilce posameznih nalog in prilagodil terminski plan. Spremembe bodo realizirane v mesecu
oktobru, izvedba projekta se bo nadaljevala v novembru 2016.
P10: Na področju:
- odvetništva je izvedba upočasnjena zaradi procesa odločanja o vrsti potrebnih
normativnih sprememb,
- turizma je izvedba v zastoju zaradi odlaganja začetka javne obravnave. Odločitev bo
sprejeta v oktobru 2016,
- gradbeništva je bil zaradi zahtevnega usklajevanja pripomb iz javne obravnave
podaljšan terminski plan izvedbe,
- nepremičninske dejavnosti je izvedba zaradi prioritetne priprave normativnih aktov na
področju gradbeništva precej upočasnjena. Terminski plan projekta sicer ni ogrožen, bo
pa v naslednjem mesecu spremenjen Zagonski elaborat.
Nosilci teh faz bodo glede na navedene okoliščine modificirali terminske plane.
Na ostalih področjih izvedbe nalog potekajo v skladu s plani.
V zvezi s potencialno širitvijo nabora poklicev in dejavnosti, ki bi jih bilo smiselno deregulirati, bo
vodja projekta v oktobru 2016 pripravila povzetke prejetih odgovorov ter jih posredovala v
dopolnitev oziroma potrditev vključenim ministrstvom. Po prejemu predlogov sprememb, bo
pripravila končno poročilo z utemeljitvami ter s predlogi potrebnih aktivnosti za potencialno
širitev projekta P10.
P11: Izvedba projekta poteka nemoteno.
P12: Izvedba projekta poteka po planu. Realizirane so naloge usklajevanj v zvezi s prenosi
potrebnih finančnih sredstev, trenutno potekajo usklajevanja o potrebnih kadrovskih
prerazporeditvah ter usklajevanja besedil sporazumov o uporabi nepremičnega premoženja.

