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Profil države Slovenija
Slovenija se s splošno oceno3 0,49 med 28
državami članicami EU uvršča na 18. mesto.
Podjetja v Sloveniji so uspešna pri integraciji
digitalnih tehnologij (uvrstitev na 11. mesto med
državami članicami EU). Vendar slovenski
državljani niso zelo dejavni pri uporabi interneta
(uvrščajo se na 24. mesto med državami članicami
EU). Slovenija ima usposobljeno prebivalstvo: 51 %
prebivalstva ima osnovno digitalno znanje, 1,9 %
Slovencev v starosti od 20 do 29 let pa ima diplomo
na področju znanosti, tehnologije in matematike (kar
Slovenijo uvršča na 9. mesto med državami
članicami EU). Vendar pa je položaj Slovenije
najšibkejši na področju digitalnih javnih storitev, saj
le 24 % uporabnikov interneta dejavno uporablja
storitve e-uprave, na področju odprtih podatkov pa
se država uvršča na zadnje mesto med vsemi
državami članicami. Glede na DESI 2016 je
Slovenija v skupini držav, ki zmanjšujejo zaostanek:
države, ki se uvrščajo pod povprečje EU, vendar so
njihovi kazalniki rasli hitreje od EU kot celote (v
primerjavi z DESI 2015). Druge države, ki
zmanjšujejo zaostanek, so Španija, Italija, Latvija,
Romunija in Hrvaška.
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Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (The Digital Economy and Society Index – DESI) je sestavljen indeks, ki ga je

razvila Evropska komisija (GD CNECT), da bi ocenila razvoj držav EU v smeri digitalnega gospodarstva in družbe. Združuje niz
relevantnih kazalnikov, ki temeljijo na petih razsežnostih: povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, integracija digitalne
tehnologije in digitalne javne storitve. Več informacij o DESI je na voljo na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agendascoreboard.
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DESI 2016 je sestavljen iz kazalnikov, ki se nanašajo predvsem na koledarsko leto 2015 (razen kadar za navedeno leto
podatki niso na voljo, v takšnem primeru so bili uporabljeni zadnji predhodni podatki).
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DESI uporablja lestvico od 0 do 1, višja kot je ocena, bolj uspešna je država.

DESI 2015 je bil za vse države ponovno izračunan (med majem 2015 in januarjem 2016), da bi vključeval
posodobljene in popravljene podatke, na katerih temelji kazalnik. Zato je glede na prejšnjo objavo lahko prišlo do
sprememb ocen in uvrstitev držav. Za več informacij glej metodološko opombo o DESI.

