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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
SEPTEMBER 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: V septembru so bile sprejete končne odločitve v zvezi z večino aktualnih
sistemskih problemov. Izvedba projekta poteka brez večjih finančnih odstopanj.
Zaključek izvedbe programa je bil zaradi zastojev pri izvedbi pilota Šmarje pri
Jelšah podaljšan za 60 dni.
P2: Prvo naročilo zdravil na osnovi Neposrednega sporazuma je bilo izvedeno.
Ne glede na realizacijo obeh ključnih projektnih ciljev z namenom potrditve
delovanja vzpostavljenega sistema podaljšujemo spremljanje izvedbe projekta
do realizacije prve dobave zdravil na podlagi izvedenega postopka ponovnega
odpiranja konkurence.

P3: Izvedba projekta poteka nemoteno.

P4: Centralizacija nalog poteka brez večjih problemov. Intenzivirano je urejanje
evidenc in prenosov osnovnih sredstev. Potekajo zaključni pogovori o
prerazporeditvi kadrov. Predvideni končni termin zaključka projekta ni ogrožen.

P6.1: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.
P6.2: Izvedba poteka brez večjih problemov. Manjša terminska odstopanja pri
izvedbi javnega naročila in pri sprejemanju zakonodaje ne ogrožajo
predvidenega termina zaključka projekta.

P6.3: Rahla terminska odstopanja pri posameznih nalogah ne vplivajo na
predvideni termin zaključka izvedbe projekta.
P6.4: Izvedba poteka v skladu s planom. Glede na zaključke analize v sklopu
projekta e-Uprava3 bo v oktobru izvedeno redefiniranje Zagonskega elaborata
projekta, pri čemer ne predvidevamo bistvenih sprememb na področju stroškov
in terminskega plana.
P9: Izvedba nalog poteka z manjšimi terminskimi odstopanji, ki pa ne vplivajo
na predvideno zaključevanje programa. V prihodnjem mesecu bo potrebno
posebno pozornost posvetiti izvedbi medresorskega usklajevanja predloga
Zakona o socialnem podjetništvu ter zagotovitvi finančnih sredstev za pripravo
Študije družbenih učinkov socialnega podjetništva, ki je na kritični poti projekta.
P10: Izvedbo projekta zaključujemo z deregulacijo na področju gradbeništva.
Predlogi zakonov so v obravnavi v Državnem zboru.
P11: Izvedba nalog poteka brez večjih problemov. Glede na planirano
povečevanje števila in kompleksnosti nalog projekta v prihodnjem obdobju bo
potrebno okrepiti projektno organizacijsko strukturo.
Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.

