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DOSEŽKI OB 3. OBLETNICI VLADE DR. MIRA CERARJA

V zadnjih treh letih (od 2. četrtletja 2014
do danes) se je BDP povečal za 10,1 %,
gospodarska rast v prvi polovici 2017 pa je
najvišja po prvi polovici leta 2008.

Primanjkljaj sektorja država se je s
5,4 % BDP v letu 2014 znižal na 1,8 % BDP
v letu 2016. Gre za najnižjo raven javnofinančnega
primanjkljaja od začetka krize.

Brezposelnost: 2014 – 130.000 oseb,
2017 - manj kot 85.000

V letu 2016 se je zaposlilo 74.856
brezposelnih oseb, kar je največ
zadnjih 20 letih.

V letih 2014 - 2016 se je zaposlilo 73.300
mladih brezposelnih, starih do 29 let.

Stopnja registrirane brezposelnosti
mladih (15-29 let) je leta 2014 znašala 22,5 %,
leta 2016 pa 16,8 %.

v

Davčne blagajne so v prvem letu prinesle
81 milijonov evrov.

Stopnja tveganja revščine

je s 14,5 % v letu 2016 padla na 13,9%.

Uveljavili smo e-recept in
e-napotnico, ki poenostavljata postopke tako za
zavarovance kot tudi za zdravstveno osebje.

Časi reševanja sodnih zadev
so se v letu 2017 zmanjšali
na 277 dni (v letu 2013 420 dni).

Zagotovili smo sredstva za

novo ljubljansko urgenco (DTS).

Število registriranih uporabnikov
eUprava je po prenovi naraslo na 43.000,

število oddanih e-vlog na letni ravni pa se je
povečalo za 50%.

Pripravljamo projekt izgradnje 2.

tira, ki bo
razbremenil naše avtoceste in okolje
ter prinesel vsaj 9.000 novih delovnih mest.

Od leta 2014 se povečuje število
turističnih prenočitev v Sloveniji.

V 2014 jih je bilo skupaj malo manj kot 9,6 milijonov,
v 2016 pa že več kot 11 milijonov.

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

Več sredstev za znanost :
trend upadanja smo ustavili; 5,6-odstotno povečanje v
letu 2015, dodatnih 18 do 20 milijonov evrov v letu 2018.

Ustavili smo trend padanja sredstev
za znanost, obrambo in policijo.

V javnih zavodih je delež slovenske
(lokalne) hrane leta 2014 znašal 38,7 %,
letos pa bo znašal blizu 50 %.

S prenovo prostorske in gradbene zakonodaje smo

poenostavili postopke prostorskega
načrtovanja in graditve objektov ter

Z evropskimi sredstvi smo podprli več
kot 240 projektov, programov ali javnih razpisov v
skupni vrednosti dobre 1,3 milijarde evrov, ki imajo
skupni cilj: rast in nova delovna mesta.

uzakonili fleksibilnejše mehanizme za gradnjo objektov.
Prvič po letu 2012 bomo na podlagi javnega razpisa na
področju nepremične kulturne dediščine sofinancirali
obnovo 44 kulturnih spomenikov v
skupni višini 1,52 milijonov evrov.

Nadaljujemo poglabljanje sodelovanja
zunanje politike in gospodarstva in smo

Nadaljujemo z vzpostavljanjem

mreže
slovenskih znanstvenikov v
zamejstvu in po svetu in krepimo

vedno bolj dejavni člen povezanih integracij.

sodelovanje s čezmejnimi regijami.
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