SLOVENIJA NA MEDNARODNIH LESTVICAH
V LETIH 2016–2018
Gospodarstvo
Slovenija se je v raziskavi Global Talent Competitiveness Index 2018 med 119 državami
uvrstila na 28. mesto po privlačnosti za najboljše kadre.
Na lestvici Svetovne banke Doing Business 2018, ki analizira enostavnost
poslovanja, se je Slovenija med 190 državami uvrstila na 37. mesto. Zasedla je
tudi 1. mesto na področju čezmejnega trgovanja in 10. mesto na področju

reševanja plačilne nesposobnosti.

Proračun
V raziskavi o preglednosti proračunskega procesa Open Budget Survey 2017 smo
med 115 državami zasedli visoko 17. mesto in ostali v skupini držav z visoko proračunsko
preglednostjo, med katerimi so npr. tudi Velika Britanija, Francija in Nemčija.

Energetika
Slovenija se je leta 2017 na lestvici t. i. energetske trileme Svetovnega energetskega
sveta (energetska varnost, dostopnost energije, okoljska varnost) med 125
državami uvrstila na 10. mesto. Uvrstitev je v primerjavi z letom 2016 izboljšala za
dve mesti in prejela drugo najvišjo oceno na področju energetske varnosti.

Razvoj
Po indeksu družbenega napredka (Social Progress Index) smo se v letu 2017 uvrstili
na 21. mesto med 128 državami.
Svetovno poročilo SDG Index & Dashboards 2018 uvršča Slovenijo na 8. mesto med
157 analiziranimi državami glede uspešnosti uresničevanja svetovnih ciljev

trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Slovenija zaseda 19. mesto med naprednejšimi gospodarstvi na lestvici indeksa
vključujočega razvoja za leto 2018 (The Inclusive Development Index 2018); ki ga
je vzpostavil Svetovni gospodarski forum.

Turizem
Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti turizma Svetovnega gospodarskega
foruma leta 2017 med 139 državami uvrstila na 41. mesto.
V letu 2017 je organizacija Green Destinations med 100 najbolj trajnostnih
destinacij uvrstila 18 slovenskih mest.

Varstvo okolja
Slovenija je v letu 2017 na lestvici državne blaginje med 149 državami dosegla
2. mesto na področju ohranjanja naravnega okolja.
Slovenija je po gozdnatosti na 3. mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.
Spada med biotsko najbolj pestre evropske in svetovne države. Ima največ
območij Natura 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo kar 37
odstotkov površine države.

Socialno varstvo otrok
Mednarodna nevladna organizacija Childs Rights International Network je
januarja 2016 v svojem poročilu o dostopu otrok do pravnega varstva po svetu
Slovenijo uvrstila na 20. mesto med 197 državami. V primerjavi s sosednjimi
državami je bila Slovenija uvrščena najvišje.
UNICEF je v svojem poročilu o pravičnosti do otrok v 41 najbolj razvitih
državah, kjer je ocenjeval štiri vidike neenakosti (dohodki, izobraževanje, zdravje,
zadovoljstvo z življenjem), Slovenijo uvrstil na skupno 9. mesto.

Mednarodna organizacija Save the Children je v poročilu Mnogi obrazi izključenosti
2018 o tem, kje otroci najbolje živijo, objavila, da je med 175 državami sveta
Slovenija skupaj s Singapurjem na 1. mestu. Lani smo bili na prvem mestu
skupaj z Norveško.

Kakovost življenja
Slovenija je po svetovnem indeksu miru (Global Peace Inex) v letu 2018 med 163
državami na 11. mestu.
Pri ocenjevanju državne blaginje (Prosperity Index) je Slovenija leta 2017 zasedla
21. mesto med 149 državami. Upoštevana so bila naslednja merila: naravno okolje,
družbeni kapital, osebna svoboda, varnost in zaščita, zdravstvo, izobraževanje,
uprava, poslovno okolje in gospodarska kakovost.
Slovenija je po indeksu človekove svobode (Human Freedom Index) v letu 2017
na 36. mestu med 159 državami.
Slovenija je po indeksu socialne pravičnosti (Social Justice Index) v letu 2017 na
5. mestu med 28 državami članicami EU.

Pravosodje
Znatno smo zmanjšali število primerov, ki čakajo na razsodbo pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice. Konec leta 2016 smo imeli 1.587
primerov, konec leta 2017 pa 127. To Slovenijo uvršča med zgornjo polovico držav
Sveta Evrope z najmanj primeri pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.
Slovenija je od konca leta 2015 do konca leta 2017 za 84 % zmanjšala število
odprtih zadev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Od 309
neizvršenih primerov v letu 2015 smo jih imeli konec leta 2017 še 49.

Enakost med spoloma
Slovenija je bila na lestvici Svetovnega gospodarskega foruma po svetovnem indeksu
enakosti med spoloma v letu 2017 na 7. mestu med 144 državami. Uvrščena je med
države, ki so najhitreje zmanjševale vrzeli med spoloma.
Med 28 državami članicami EU se Slovenija po indeksu enakosti spolov Evropskega
inštituta za enakost spolov v letu 2017 uvršča na 10. mesto in med tri države, ki so
od 2005 najhitreje napredovale.
Indeks ameriškega inštituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa združenih
narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju je
Slovenijo med 248 državami uvrstil na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi
državami in Kanado.

Šolstvo
Mednarodna raziskava bralne pismenosti (PIRLS) 2016 je pokazala, da so dosežki
slovenskih četrtošolcev v bralni pismenosti nad mednarodnim povprečjem.
Slovenija ima javno dostopen in vključujoč sistem vzgoje in izobraževanja. V primerjavi
z državami OECD ima Slovenija nadpovprečni delež prebivalcev v starosti med 25 in
64 let z zaključeno srednješolsko izobrazbo, nadpovprečni delež vključenosti otrok
v starosti 2 let v predšolsko vzgojo ter nadpovprečni delež vključenosti prebivalcev v
starosti med 15 in 19 let ter 20 in 24 let v sistem izobraževanja.

Zdravstvo
Po podatkih OECD ima Slovenija izmed vseh držav EU enega najnižjih deležev

oseb, ki si niso mogle privoščiti zdravstvene oskrbe zaradi finančnih ali
drugih razlogov.

Slovenija zaseda 6. mesto po evropskem indeksu sladkorne bolezni na področju
preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja sladkorne bolezni.
Slovenija je na 5. mestu med vsemi državami, kjer imajo novorojenčki največjo

možnost za preživetje.

Digitalna družba
Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga na ravni
EU pripravlja Evropska komisija (DESI 2018), uvršča na 15. mesto med 28 državami
članicami EU, kar je za dve mesti boljše od lanske uvrstitve. Slovenija upravičeno
velja za najhitreje rastočo digitalno družbo v EU, saj napreduje tako pri
povezljivosti kakor tudi digitalizaciji gospodarstva in na področju digitalnih javnih
storitev.
Glede odprtosti podatkov javnega sektorja (Open Data Maturity Report
2017) je Slovenija v najvišji skupini, in sicer na 7. mestu med državami EU. Velik
napredek je bil dosežen v zadnjih dveh letih.
Po Googlovih iskalnih trendih (Google trends) je Slovenija na svetovni ravni med
prvimi petimi državami po zanimanju za tehnologijo veriženja podatkovnih
blokov. Številna zagonska podjetja inovativne projekte na področju IKT sprva
financirajo prek prve javne ponudbe kovancev.

