DOSEŽKI V MANDATU VLADE DR. MIRA CERARJA
Gospodarska rast je v 2017 po ocenah SURS
znašala 4,4 %, javnoﬁnančni primanjkljaj

pa se bo po napovedih s 5 % BDP v 2014, znižal na
0,8 % v 2017

Brezposelnost se je iz skoraj 130.000 v
letu 2014 znižala na manj kot 85.000 v
letu 2017

Brezposelnost med mladimi se je
prepolovila: januar 2014 33.920, oktober

Informacijske rešitve zdravstvenega sistema:
91 % vseh napotnic je elektronskih,

2017 pa 17.348

89 % vseh receptov se že izdaja v
elektronski obliki

Dostopnost javnih storitev od doma:

na eUpravi na voljo 300 postopkov v slovenščini,
preko 80 v italijanščini in madžarščini ter
preko 150 v znakovnem jeziku

Učinkovit boj proti gospodarski
kriminaliteti in izboljšanje

prometne varnosti – delež prekoračitev

Navzgor obrnjen trend ﬁnanciranja

hitrosti je po oceni DARS padel s 30 % na 3 %.

področja vzgoje in izobraževanja – v

2018 dodatnih 18-20 milijonov evrov za
znanost

Samo v letu 2017 198 milijonov evrov
za prepotrebne investicije v cestno

Slovenija je ena prvih držav v EU, ki je na
evropskih koridorjih zagotovila mrežo

infrastrukturo

hitrih električnih polnilnic

Zmanjšanje časa reševanja sodnih
zadev: 2013 5,6 meseca, 2017 (1-9) 4,6 meseca

Do danes smo z evropskimi sredstvi
podprli več kot 280 projektov, programov ali
javnih razpisov v skupni vrednosti 1,8

Prilivi vhodnih neposrednih
investicij rastejo od 2013 naprej: konec

milijarde evrov

leta 2014 so tuje investicije znašale 27,3 %
BDP, 2016 pa 32,6 %

Spodbujamo uporabo lokalno
pridelane hrane, z razglasitvijo

S prenovo prostorske in gradbene zakonodaje

svetovnega dneva čebel pa smo prvi

glasniki glede pomena čebel za celotno
človeštvo

smo poenostavili graditev objektov in
uzakonili ﬂeksibilnejše mehanizme

Povečanje sredstev za policijo in
obrambo ter posledično za večjo varnost vseh

Enotna in odzivna zunanja politika,

ki krepi ugled države ter ustrezno ščiti interese
slovenskih državljanov ter gospodarskih in
drugih pravnih subjektov

Obhodi kurentov so vpisani na
UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne

kulturne dediščine človeštva;
prvič po letu 2012 smo izvedli javni razpis, na
podlagi katerega bomo soﬁnancirali

Še naprej širimo mrežo slovenskih

znanstvenikov v zamejstvu in po
svetu in krepimo sodelovanje s
čezmejnimi regijami

obnovo 44 kulturnih spomenikov
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