IZJAVA O DOSTOPNOSTI
Ministrstvo za finance se zavezuje omogočati dostopnost do svojega spletišča v skladu z Zakonom o
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Proračun Republike Slovenije
(https://proracun.gov.si), ki je vzpostavljeno z namenom, da s pomočjo interaktivnega grafičnega
prikaza državni proračun približamo širšemu krogu ljudi in jim omogočimo, da pobliže spoznajo, kaj
vse iz državnega proračuna financiramo in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna
področja.

Stopnja skladnosti
Spletno mesto je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Podatki o proračunu Republike Slovenije so na tem spletnem mestu predstavljeni na preprost
vizualen način. Združeni so v tri večje vsebinske sklope: letos, pretekla leta in projekti. Uporabniški
vmesnik je zasnovan tako, da omogoča intuitivno preklapljanje med posameznimi sklopi in
poglobljeno raziskovanje na tistih sklopih, ki to omogočajo. Uporabnik si lahko sam nastavi dodatne
kriterije, ki jih izbira iz vnaprej pripravljenih in razumljivih spustnih seznamov. Večina informacij
temelji na intuitivno jasni vizualni predstavi, ponekod tudi s pomočjo uporabe različnih barv. Ključni
podatki so dodatno opremljeni z namigi, ki vsebujejo številčno določitev prikazanih podatkov.
Namesto strogo strokovnih izrazov so uporabljeni izrazi, ki so splošno razumljivi. Za vse prikaze so na
voljo preprosta metodološka pojasnila, do katerih uporabnik lahko dostopa preko povezave na
spletnem mestu. Za vse grafične prikaze so na voljo izvozi v csv formate, to je v obliko, ki omogoča
nadaljnjo obdelavo podatkov, kar pomeni, da si uporabnik podatke lahko sam poljubno oblikuje.

Nedostopna vsebina
Spletno mesto ponuja preprosto vizualno predstavitev sicer zelo številčne množice podatkov o
proračunu Republike Slovenije. Z dodatnim razvrščanjem ter raziskovanjem v globino (klik do
podrobnosti) ali nastavljanjem dodatnih kriterijev, se slikovni prikaz sproti spreminja. S tega vidika je
težko zagotavljati tekstovne alternative za vsako prikazano sliko, saj poizvedbe uporabnikov niso
vnaprej predvidljive. Obstaja tudi skrb, da če bi za vizualno predstavljene podatke dodali tekstovne ali
tabelarične alternative, da bi le te postale preveč kompleksne in preobsežne. Zato priporočamo, da
se zainteresirani posamezniki, ki vam način prikaza informacij ne ustreza, z zaprosilom obrnete na
Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, kjer vam bomo glede na izražene potrebe skušali
podatke pripraviti v čim bolj primerni obliki.

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 23. aprila 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 23. aprila 2020.

Povratne in kontaktne informacije
Na naslov Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana ali na
elektronski naslov: gp.mf@gov.si lahko uporabniki:
‐ posredujete obvestilo o morebitni neskladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij ali
‐ zaprosite za informacije iz vsebina spletnega mesta Državni proračun, za katere menite, da niso
objavljene v dostopni obliki.
Veseli bomo tudi vašega odziva glede spletnega mesta.
Odziv lahko pošljete na mf.proracun@mf‐rs.si.

Izvršilni postopek
V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom
Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za
informacijsko družbo na naslov:
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 47 78
Elektronski naslov: gp.uiv@gov.si

