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O indeksu DESI
Evropska komisija od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic in objavlja letna poročila o
indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). Poročila vsako leto vsebujejo profile držav, ki
državam članicam pomagajo opredeliti področja za prednostno ukrepanje, in tematska poglavja z
analizo ključnih področij digitalne politike na ravni EU. Indeks DESI razvršča države članice po njihovi
ravni digitalizacije in analizira njihov relativni napredek v zadnjih petih letih glede na njihovo izhodišče.
Komisija je indeks DESI prilagodila in ga uskladila s štirimi glavnimi točkami iz predloga Komisije za
sklep o vzpostavitvi programa politike Pot v digitalno desetletje, o katerem se pogajata Evropski
parlament in Svet. Predlog določa cilje na ravni EU, ki jih je treba doseči do leta 2030, da se zagotovi
celovita in trajnostna digitalna preobrazba v vseh gospodarskih sektorjih. Med vsemi kazalniki DESI za
leto 2022 jih 11 meri cilje, ki so določeni v Digitalnem desetletju. Indeks DESI bo v prihodnosti še tesneje
usklajen z Digitalnim desetletjem, da bi se v poročilih zagotovila obravnava vseh ciljev.
Digitalizacija v EU je do sedaj potekala neenakomerno, čeprav obstajajo znaki konvergence. Medtem
ko so vodilne države ostale nespremenjene, je precejšnja skupina držav članic zbrana okoli povprečja
EU. Pomembno je, da večina držav članic, ki so pred petimi leti imele nižjo stopnjo digitalizacije,
napreduje hitreje od ostalih, kar kaže na splošno konvergenco na področju digitalizacije v EU.
Doseganje ciljev digitalnega desetletja je odvisno od skupnih prizadevanj vseh držav. Vsaka država
članica bo k temu ambicioznemu cilju prispevala z drugega izhodišča, ki ga določajo viri, primerjalne
prednosti in drugi zadevni dejavniki, kot so velikost prebivalstva, obseg gospodarstva in področja
specializacije. Na primer, države članice z velikimi gospodarstvi ali velikim številom prebivalcev se bodo
morale dobro odrezati, da bodo Evropi kot celoti omogočile, da doseže cilje do leta 2030. Vodilne
države na področju digitalizacije bodo morale še naprej napredovati, da bodo vodile pri digitalizaciji
na svetovni ravni, medtem ko bodo prizadevanja vseh držav članic za digitalizacijo temeljila na njihovih
gospodarskih in družbenih potrebah.
Ocene in razvrstitve indeksa DESI iz prejšnjih let se ponovno izračunajo za vse države članice, da se
upoštevajo spremembe v osnovnih podatkih. Dodatne informacije so na voljo na spletišču DESI.
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Slovenija se po indeksu DESI v letu 2022 uvršča na 11. mesto med 27 državami članicami EU. Relativni
napredek države1 se na splošno sklada s povprečjem EU. Digitalna preobrazba je postopoma postala
prednostna naloga države, saj vlaga v javne politike, ki poudarjajo pomen tehnologije in digitalne
pismenosti za digitalno podprto državo in družbo. Za izkoriščanje možnosti nove informacijske
tehnologije so potrebni delavci z boljšimi digitalnimi spretnostmi in znanji, ki jih lahko v svojem
poklicnem življenju še naprej razvijajo s preusposabljanjem in izpopolnjevanjem. Slovenija se na
področju človeškega kapitala z oceno 44,3 približuje povprečju EU, tj. 45,7. Za povprečjem EU, tj. 54 %
oziroma 26 %, zaostaja pri vsaj osnovnih in nadosnovnih digitalnih spretnostih in znanjih (50 %
oziroma 20 %), z njim pa se izenači pri deležu ljudi z vsaj osnovnimi spretnostmi in znanji za ustvarjanje
digitalnih vsebin. Delež podjetij, ki izvajajo usposabljanje za IKT, ostaja pri 26 %, kar je nad povprečjem
EU.
Uspešnost Slovenije na področju digitalne povezljivosti je mešana. Pokritost z zelo visokozmogljivim
omrežjem presega povprečje EU, vendar Slovenija zaostaja z uvajanjem tehnologije 5G. Ocena države
na področju MSP z osnovno digitalno intenzivnostjo je na ravni povprečja EU in ga presega na
področjih storitev v oblaku in umetne inteligence (UI). Država ima dobro oceno pri integraciji digitalne
tehnologije, ki ustreza povprečju EU pri majhnih in srednjih podjetjih (MSP) z osnovno digitalno
intenzivnostjo in ga presega pri storitvah v oblaku in umetni inteligenci (UI). Manj uspešna je pri
uporabi masovnih podatkov. Raven prodora Slovenije na področju digitalnih javnih storitev je dobra,
vendar pod povprečjem EU pri digitalnih javnih storitvah, namenjenih posameznikom, in nad
povprečjem pri storitvah, namenjenih podjetjem.

1

Glej oddelek 1.3 horizontalnega poglavja DESI 2022.
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Eden od načinov podpore digitalne preobrazbe je s povečanjem vladine lastne uporabe digitalnih
tehnologij in razširitvijo elektronskega sodelovanja z zasebnim sektorjem, kar spodbujanja
sprejemanja digitalnih tehnologij v zasebnem sektorju.
Slovenija je sprejela ključne pojme, kot sta „privzeto digitalen“ in načelo „samo enkrat“, ter ključne
dejavnike za izboljšanje dostopa do vladnih storitev in njihove interoperabilnosti z uporabo digitalne
identitete in pravic do podatkov za posameznike. Priznana je tudi potreba po vlaganju v osnovno
digitalno infrastrukturo države, digitalne spretnosti in znanja ter digitalno zmogljivost podjetij. Čeprav
te celovite politike kažejo na ozaveščenost o potrebah države, je za spodbujanje digitalne preobrazbe
v celotnem javnem sektorju potrebno storiti še več.
Slovenija postopno postavlja v ospredje digitalno preobrazbo svojega gospodarstva in javnega
sektorja, kot je razvidno iz njenega zakonodajnega in regulativnega okvira ter načrta za okrevanje in
odpornost. Splošni okvir digitalne preobrazbe bo določen v prihodnji strategiji Digitalna
Slovenija 2030, ki bo združila vse sektorske strategije. Ima štiri stebre: (i) kompetence in ekosistem za
digitalno vključenost, (ii) varne in trajnostne digitalne infrastrukture, (iii) digitalne tehnologije in
digitalna preobrazba podjetij ter (iv) digitalizacija javnih storitev. Strategija za digitalno preobrazbo
gospodarstva v obdobju 2021–2030 iz januarja 2022 je eden od reformnih ukrepov v načrtu Slovenije
za okrevanje in odpornost, ki je usklajen z digitalnimi ambicijami EU do leta 2030.
Slovenija priznava pomen zagotavljanja vključujočega razvoja digitalnih spretnosti in znanj pri
uresničevanju trajnih gospodarskih in družbenih koristi vključujoče digitalne družbe. Opredelitev
osnovnih digitalnih spretnosti in znanj ter usposabljanje bi digitalni delovni sili pomagalo, da se
osredotoči na razvijajoče se potrebe v profilih in opisih delovnih mest. S takšno osredotočenjem bi
lahko med drugim slovenski javni sektor predstavili kot privlačnega delodajalca, zlasti za mlade.
Zahvaljujoč njenemu trdnemu upravljanju podatkov, bi priznavanje moči podatkov Sloveniji pomagalo
pri nadaljnji sprostitvi vrednosti za javnost. To bi spodbudilo na podatkih temelječe pristope k
oblikovanju politik in zagotavljanju storitev, s čimer bi se okrepilo zaupanje javnosti.

Pristojni nacionalni organ za informacije in kibernetsko varnost pozorno spremlja razmere v Ukrajini
po ruski invaziji. Koordinacijska skupina za kibernetsko varnost sledi nacionalnemu načrtu za odziv na
kibernetske incidente. Skupino sestavljajo predstavniki pristojnih nacionalnih organov, nacionalnih in
vladnih skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (CSIRT) in centri za
varnostne operacije (SOC) organov državne uprave. Državni upravi in izvajalcem bistvenih storitev, ki
jih zavezuje Zakon o informacijski varnosti, so bile zagotovljene dodatne varnostne informacije in
priporočila za zagotavljanje visoke stopnje zaščite omrežij in informacijskih sistemov. Priporočila so
bila poslana tudi upravljavcem kritične infrastrukture in obrambnim načrtovalcem. Okrepljeno je bilo
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mednarodno sodelovanje z EU, Natom ter Agencijo za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture
(CISA).
Po sprejetju omejevalnih ukrepov2, povezanih z rusko invazijo na Ukrajino, so vsi operaterji prenehali
s prenašanjem programov Russia Today in Sputnik. Slovenski operaterji so ukrajinskim beguncem
prostovoljno ponudili brezplačne SIM kartice, brezplačen Wi-Fi v centrih za begunce, brezplačne klice
v Ukrajino in donacije prek SMS za podporo ukrajinskim beguncem. Nacionalni regulativni organ
(AKOS) sodeluje z operaterji in Uradom vlade za informacijsko varnost ter jim priporoča, naj pregledajo
svoj načrt odziva na različne scenarije kibernetskih incidentov, preverijo programsko opremo,
varnostno kopiranje in posodobitve, zagotovijo brezhibno delovanje spletišč ter spremljajo
obveščevalne podatke o grožnjah incidentov in pomanjkljivosti v kibernetskem prostoru na svetovni
ravni itd.

Digitalni vidik v načrtu Slovenije za okrevanje in odpornost
Načrt Slovenije za okrevanje in odpornost poudarja štiri naložbene in reformne sklope: zeleni
prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; ter zdravstvo in socialna
varnost. Komponente, ki jim je bilo dodeljenih največ proračunskih sredstev, so usmerjene v
digitalno preobrazbo javnih storitev in javne uprave (260 milijonov EUR), zdravstveno varstvo
(83 milijonov EUR), razvoj kompetenc in posodobitev izobraževalnega sistema
(72,4 milijona EUR)3.
Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno
prijavo in elektronski podpis je bila sprejeta v začetku leta 2022. V okviru te zakonodaje je bila
marca 2022 uvedena nova elektronska osebna izkaznica. Slovenija je objavila razpis za prijavo
interesa za nov projekt v zvezi z oblakom nove generacije, ki je del prizadevanj za vzpostavitev
operativne infrastrukture v oblaku. V letu 2022 je predvideno tudi sprejetje načrta za
širokopasovna omrežja za obdobje 2021–2025 za prehod Slovenije v gigabitno družbo.
Vlada je v okviru odprave pravnih in upravnih ovir pri zagotavljanju e-storitev leta 2021 sprejela
spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju. Oddaja
javnih naročil za projekte, povezane z digitalno preobrazbo podjetij, je načrtovana za leto 2022.
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Uredba Sveta (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014.

V okviru vsakega načrta za okrevanje in odpornost je treba vsaj 20 % vseh dodeljenih sredstev nameniti
digitalnim ciljem. Zato je moralo biti v načrtih določeno in utemeljeno, v kolikšni meri posamezen ukrep vpliva
na digitalne cilje, in sicer v celoti (100 %), delno (40 %) ali nima vpliva (0 %), kot je zapisano v Prilogi VII k uredbi
o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Z združevanjem koeficientov z ocenami stroškov vsakega ukrepa je
mogoče oceniti, v kolikšni meri načrt prispeva k digitalnim ciljem in ali izpolnjuje cilj 20 %.

