PRIORITETE ZA DELO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2019

UČINKOVITO ČRPANJE EU SREDSTEV
•
•

DOSTOPNO, KAKOVOSTNO IN
UČINKOVITO ZDRAVSTVO
•

•
•

SODOBEN SISTEM ZNANOSTI IN INOVACIJ,
VPET V EVROPSKE IN SVETOVNE TOKOVE
KOT GLAVNO GONILO DRUŽBENEGA
NAPREDKA IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA
•
•
•

•

skrajšanje čakalnih dob, s poudarkom na
odpravi nedopustnih čakalnih dob;
prenova upravljanja in vodenja javnih
zdravstvenih zavodov s ciljem pozitivnega
poslovanja ter zagotovitve stabilnega
zdravstvenega sistema;
sprejem Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju;
dolgotrajna oskrba starejših in dostojna starost
(strategija dolgožive družbe);

•

prenova nacionalne zakonodaje na področju
raziskovalne dejavnosti;
povečanje proračunskih in drugih javnih izdatkov
za raziskave ter razvoj;
podpora vključevanju slovenskih raziskovalcev v
evropski prostor;

optimizacija notranjih procesov;
zagotovitev mehanizmov podpore lokalnim
skupnostim in drugih prijaviteljem pri pripravi
projektov;
intenziviranje črpanja EU sredstev;

DIGITALIZACIJA
•

izdelava nacionalnega akcijskega načrta
digitalizacije družbe;
izboljšanje povezav med različnimi
evidencami in bazami podatkov za boljšo
kakovost in boljšo izmenjavo dostopnih
informacij;

•

NACIONALNA VARNOST
•

posodobitev ključnih strokovnih in razvojnih
dokumentov;
vzpostavitev odpornega okolja kibernetske varnosti;
izdelava celovite migracijske strategije in učinkovito
varovanje schengenske meje;

•
•

ZAGOTOVITEV IN OHRANITEV
STABILNOSTI JAVNIH FINANC
PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU
EU 2021
•

•
•
•

sprejem celovite Projektne naloge za
priprave in izvedbo posebnega vladnega
projekta Predsedovanje RS Svetu
Evropske unije 2021;
implementacija opredeljenih nalog glede
na sprejeto časovnico iz projektne naloge;

•

•
•

PRESTRUKTURIRANJE DAVČNIH BREMEN V
SMERI RAZBREMENITVE STROŠKOV DELA

FINANČNO VZDRŽEN IN
SOLIDAREN POKOJNINSKI SISTEM
•
•

priprava rebalansa proračuna za leto 2019;
priprava proračunov za leti 2020 in 2021;
priprava izhodišč za pogajanja o Novi finančni
perspektivi 2021–2027;
priprava podlag za uvedbo davka na
nepremičnine;
prenova Strategije upravljanja kapitalskih
naložb države;

•
•

posodobitev bele knjige o pokojninah;
priprava temeljnih izhodišč za reformo
pokojninskega sistema;

•

priprava strokovne analize davčnega sistema;
priprava primernih ukrepov za nadomestitev
izpada prihodkov;
priprava potrebnih zakonskih sprememb v smeri
razbremenitve stroškov dela;

INFRASTRUKTURA
•
•
•

pospešitev vseh postopkov, potrebnih za
začetek gradnje drugega tira Divača–Koper;
izvedba celovite revizije drugega tira Divača–
Koper;
nadaljevanje del na 3. razvojni osi;

ENERGETSKA UČINKOVITOST
•

priprava celovitega koncepta
razvoja energetike;

POENOSTAVITEV POSTOPKOV S
CILJEM HITREJŠEGA ODLOČANJA

UREDITEV TRGA DELA IN IZOBRAŽEVALNEGA
SISTEMA, ZA POTREBE GOSPODARSTVA

•

•

temeljita prevetritev zakonodaje na
vseh resorjih ter priprava ukrepov in
predlogov za poenostavitve;

•

prevetritev delovnopravne zakonodaje s pripravo
strategije za zagotavljanje potrebnih kadrov za
nadaljnji razvoj gospodarstva in javnega sektorja;
prilagoditev delov izobraževalnega sistema
potrebam trajnostno in razvojno naravnanega
gospodarstva;
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