Po prvih dveh letih vlade dr. Mira Cerarja
V prvih dveh letih je vladi pod vodstvom dr. Mira Cerarja uspelo zvišati gospodarsko rast, zmanjšati
zadolženost slovenskih podjetij, zmanjšati javnofinančni primanjkljaj, ustvariti javnofinančni
presežek, znižati stopnjo brezposelnosti, zvišati donosnost družb v lasti države, olajšati življenje
socialno šibkejšim, odpraviti kar nekaj administrativnih bremen, poenostaviti poslovanje z državo.
GOSPODARSKA RAST
KOHEZIJSKA POLITIKA
V mandatu te vlade smo iz
slovenskega proračuna za
projekte, sofinancirane z EU
sredstvi, izplačali največ
sredstev v zadnjih 10. letih

SLOVENCI PO SVETU

V drugem četrtletju
letošnjega leta na letni
ravni realno povišanje

2,7 %

Število brezposelnih
prvič po 6 letih pod
100.000, zaposlitev v zadnjih
dveh letih dobilo 50.000 mladih

JAVNE FINANCE
Prvič po letu 2008
ustvarjen javnofinančni
presežek v vrednosti

Uspešno združujemo slovenske
znanstvenike v zamejstvu in po
svetu ter finančno podpiramo
projekte, ki spodbujajo

ZAPOSLOVANJE

52 mio evrov

ohranjanje slovenske
identitete

UPRAVLJANJE DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA

točk višja
donosnost družb v

KULTURA
ZDRAVSTVO

lasti države

naročili pa je že v prvem letu
poskrbela za 20 % prihranek
javnih sredstev

16 % več sredstev

V letu 2016 260 % več
skupnih javnih naročil
v primerjavi z letom
2014 in tako tudi toliko
večji prihranek

pri porabi
proračunskega
denarja

NOTRANJE ZADEVE
Prvič po 10 letih več
sredstev za nabavo
novih uniform, varovalne
in zaščitne opreme
ter voznega parka

policije

ZUNANJA POLITIKA
Uspešna gospodarska
diplomacija, ki odpira
vrata slovenskim

podjetjem na tuje
trge

#gremonaprej

Ta vlada namenja največ

proračunskih sredstev
za zdravstvo od leta
2009, s skupnimi javnimi

Ustavili smo trend padanja sredstev,
namenjenih obrambnemu resorju – za področje
varnosti v najširšem pomenu bo vlada že v letu

JAVNA UPRAVA

Sprejemamo zakonodajo za
učinkovitejše pravosodje in
uspešno skrajšujemo
čas reševanja zadev na
sodiščih - Slovenija na 2. mestu
med vsemi državami članicami EU

2,9 odstotnih

OBRAMBA

2017 zagotovila

PRAVOSODJE

dr.

Mira Cerarja

Izboljšujemo
povezanost
izobraževalnih
vsebin s potrebami
gospodarstva, da se bo
po zaključku šolanja

zaposlilo vedno
več mladih

za 5,64 %

PROMET

delo vlade

IZOBRAŽEVANJE

Ustavili smo trend
upadanja sredstev za
kulturo – sredstva
za kulturo se v letu
2017 povečujejo

Pridobili smo gradbeno dovoljenje
za gradnjo 2. tira, Slovenija
ena prvih držav v EU, kjer je na
evropskih koridorjih zagotovljena

mreža hitrih električnih
polnilnic
OKOLJE
Izvajamo celovito
prenovo prostorske in
gradbene zakonodaje,
da bodo postopki

prostorskega
načrtovanja in
graditve objektov

enostavnejši in
hitrejši

KMETIJSTVO
Uspešno promoviramo lokalno pridelano

%

hrano: 68
potrošnikov
vedno pogosteje nakupuje živila
slovenskega porekla, kar je
velik napredek glede na leto 2011, ko je
teh bilo le 30 %

Urad vlade za komuniciranje

