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Ljubljana, 6. 3. 2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških 
razvojnih projektov za mesec februar 2018

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 

65/14) in 7. člena Sklepa o ustanovitvi delovnih skupin vlade – Projektnih svetov za spremljanje

vladnih strateških razvojnih projektov št. 00405-1/2016/4 z dne 31. 3. 2016, št. 00405-1/2016/9 z 

dne 28. 7. 2016, št. 00405-1/2016/13 z dne 14. 12. 2016 in št. 00405-1/2016/19 z dne 6. 4. 2017 je

Vlada Republike Slovenije na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 pod točko 3 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne 
o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2018, ki je v prilogi tega sklepa.

                                                                                                     Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
Kabinet predsednika vlade 

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za okolje in prostor
Služba Vlade RS za zakonodajo



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Urad vlade za komuniciranje, g. Matjaž Kek

Priloga 1:  Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov 
za mesec februar 2018

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Renato Golob, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR 
v tekočem in naslednjih treh letih

NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

NE

e) socialno področje NE

f) dokumenta razvojnega načrtovanja:

na nacionalne dokumente razvojnega -
načrtovanja,

na razvojne politike na ravni programov po -
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

na razvojne dokumente Evropske unije in -
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /



Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 

ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Gradivo ne bo imelo finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

pristojnosti občin,-

delovanje občin,-

financiranje občin.-

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

Gre za redno mesečno poročilo VPP pripravljeno na podlagi poročil vodij projektov. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Gregor Krajc
  vodja kabineta



PRILOGA 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških 
projektov za mesec februar 2018

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 FEBRUAR 2018

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih 
strateških razvojnih projektov:

1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti MZI P1

2
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev 
centralnega sistema javnega naročanja

MJU P2

3 Zelena proračunska reforma MF P3

4 Reorganizacija informatike v državni upravi MJU P4

5
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih 
obveznosti

MF P5

6 VEM v okviru Centrov za socialno delo MDDSZ P6.1.

7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij MOP P6.2.

8 VEM za poslovne subjekte MGRT P6.3.

9 VEM za mlade MIZŠ P6.4.

10 Sistem kriznega upravljanja in vodenja MORS P7

11 Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja MF P8

12
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva 
in ekonomske demokracije

MGRT P9

13 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev MGRT P10

14 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave MJU P11

15 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem MJU P12

P1: Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z Zagonskim elaboratom, 
razen pilotnega projekta P1.2 c: Šmarje pri Jelšah, ki zaradi podaljšanja
postopka javnega naročila prekoračuje predvideni termin. Kljub temu bo izvedba
programa zaključena po planu.

P2: V mesecu februarju so se z manjšimi terminskimi odstopanji nadaljevale
izvedbe nalog za sprejem oddaje naročila in podpisovanje Neposrednih
sporazumov na relacijah bolnišnice – dobavitelji. Sporazumi bodo predvidoma
podpisani v marcu 2018. Projekt poteka v skladu z redefiniranim terminskim
planom.

P3: Projekt poteka brez zapletov in v skladu s planom.

P4: Razen kadrovske konsolidacije so v celoti zaključene izvedbe vseh



projektov programa. Zaključno poročilo bo pripravljeno v aprilu 2018.

P6.2: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim
Zagonskim elaboratom.

P6.3: Izvedbe nalog na vseh štirih ravneh ter v okviru promocijske faze potekajo
brez večjih odstopanj od načrta v Zagonskem elaboratu.

P6.4: Pri izvajanju nalog za prenovo spletnega portala so nastali manjši časovni
zamiki, ki pa ne vplivajo na termin zaključevanja faze. Ostale naloge projekta
potekajo brez problemov.

P9: Zakon o socialnem podjetništvu bil objavljen v Uradnem listu RS in začne
veljati v marcu 2018. Opravljene so manjše korekcije terminskega plana v 
odvisnih fazah. Izvedba poteka v skladu z aktualnim Zagonskim elaboratom
projekta.

P11: Izvedba nalog po aktualnem Zagonskem elaboratu poteka brez terminskih
ali finančnih zapletov.
Glede predvidene širitve obsega projekta z izdelavo dveh novih gradnikov
potekajo izvedbe analiz variant zapiranja spremenjene finančne konstrukcije ter
reševanje problematike skrbništva.

Izvedbe projektov P5, P6.1, P7, P8, P10 in P12 so zaključene.



OBRAZLOŽITEV:

Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o 
stanju na Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za 
mesec februar 2018.  
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