Proračun Republike Slovenije
Da bi proračun približali proračun približali širšemu krogu
državljanov, smo pripravili interaktivni grafični prikaz ključnih
podatkov o tem za državo pomembnem instrumentu. Državljani
lahko na ta način pobliže spoznate, kaj vse financiramo iz
proračuna in koliko denarja država vsako leto nameni za
posamezna področja. Hkrati lahko tekoče spremljate, koliko
denarja smo v proračunu v letošnjem letu že zbrali in koliko smo ga
porabili. Omogočamo tudi prikaz podrobnejših informacij o
projektih, ki jih financiramo iz proračuna Republike Slovenije. Iščete
lahko po regijah, občinah, nazivih in vrednostih projektov.

Izbirate lahko med:
‐ prikazom trenutnega stanja proračuna, ki kaže, kako zbiramo in kako porabljamo proračunska sredstva (koliko
prihodkov smo v proračun v letošnjem letu že zbrali in koliko denarja smo že porabili),
‐ prikazom porabe proračunskih sredstev v preteklih letih, ki pokaže, koliko denarja in za katere namene smo ga
porabili,
‐ prikazom projektov, ki omogoča teritorialni pregled izvajanja projektov in prikaz podrobnejših informacij o
posameznem projektu.
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Proračun Republike Slovenije
Prikazani so vsi projekti, ki so del Načrta
razvojnih programov v sprejetem proračunu za
to leto. Vizualizacija projektov omogoča
predvsem teritorialni pregled izvajanja
projektov in prikaz podrobnejših informacij o
posameznem projektu, kot tudi možnost
poglobljenega iskanja projektov glede na vrsto
projekta (investicija z gradnjo, investicijsko
vzdrževanje,...), skrbnika projekta (posamezna
ministrstva ter organi v sestavi,...) ter
programsko umestitev projektov (promet in
prometna infrastruktura, izobraževanje in
šport,..).

Dodatno pojasnilo – vir podatkov: Za posamezno leto imamo lahko več sprejetih proračunov (sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali/in rebalans proračuna), izvršujemo pa vedno le zadnji sprejeti proračun za to proračunsko leto.
V sivem polju je zato vedno prikazan trenutno veljavni oz. zadnji sprejeti proračun za to proračunsko leto (več so
sprejetem proračunu Republike Slovenije si lahko preberete na spletni strani:
https://www.gov.si/teme/sprejeti‐proracun/)
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Teritorialni vidik je določen s teritorialno enoto, kjer se bo projekt izvajal oz. kjer bodo nastajali stroški. Področje, na
katerega ima projekt učinek, se lahko od tega razlikuje. Prikaz povprečne vrednost na prebivalca, ki se prikaže ob postavitvi
nad določeno teritorialno enoto zemljevida, se zato ne sme razumeti kot merilo učinka, ampak je zgolj orodje vizualizacije in
nakazuje, kje nastajajo stroški. Projekti, kjer je udeleženih več teritorialnih enot, imajo določen tudi delež vsake od njih – ki
je praviloma (ni pa nujno) delež v strukturi financiranja. Alternativno se lahko uporabi tudi fizična merila za delitev (npr.
površino območja, število prebivalstva ipd.).
Osnovni pogled vsebuje tri zavihke:
 Vsi projekti: na tem zavihku se
prikazujejo vsi projekti.
 Po regijah: na tem zavihku se ob kliku
na posamezno regijo pokažejo tisti
projekti, ki so uvrščeni v to regijo + tisti
projekti, ki so uvrščeni v posamezne
občine znotraj te regije.
 Po občinah: na tem zavihku se ob kliku
na posamezno občino prikažejo tisti
projekti, ki so uvrščeni v to občino.

Pri vsakem od filtrov je omogočen izbor ene ali več opcij iz spustnega
seznama:
 Politika: omejevanje nabora glede na (nosilno) politiko
projektov iz programske klasifikacije proračuna.
 Skrbnik projekta: omejevanje nabora glede na skrbnika
projekta, ki vključuje predlagatelje finančnih načrtov in
posamezne proračunske uporabnike.
 Vrsta projekta: npr. investicija, investicija z gradnjo,...
 Regija/Občina: uporabnik ima možnost ali da na posamezno
regijo klikne v zemljevidu ali da regijo/občino izbere iz
spustnega seznama.
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Koristen namig: S klikom na gumb Filtri lahko začasno skrijete
filtre in s tem pridobite nekaj več prostora za brskanje po
spustnem seznamu izbranega nabora projektov.

Seznam na levi: Število projektov po skrbnikih in število projektov po politikah
Prikaže se grafična in številčna porazdelitev glede na določene filtre podatkov.

Seznam na desni: Seznam projektov
Prikaže se seznam projektov glede na izbrane filtre. Za vsak projekt se prikaže
naziv projekta, trajanje projekta ter skupna vrednost projekta (vsi izdatki za
izvedbo, ne glede na vir financiranja). V seštevku se prikaže število projektov, ki
zadoščajo filtru ter celotna vrednost vseh izbranih projektov, ne glede na
teritorialno enoto ali vir financiranja.
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S klikom na posamezen projekt se odprejo podrobni podatki posameznega projekta.












Pomembno za razumevanje podatkov:
Vsakokrat je prikazana dinamika projektov, kot je
bila načrtovana in sprejeta ob pripravi proračuna za
to leto (trenutno tekoče leto) in kot je bila
objavljena v Uradnem listu RS.






kratek naziv projekta (+ šifra projekta),
dolg naziv projekta,
skrbnik projekta,
investitor,
izhodiščna vrednost projekta (ocenjena vrednost iz
zadnje potrjene in evidentirane investicijske
dokumentacije),
sprejeta vrednost projekta (vrednost predvidenih
izdatkov, evidentiranih ob sprejemanju
proračuna),
viri financiranja, ločeno na proračunske in ostale
vire,
odstotek realizacije projekta,
načrt financiranja (grafični prikaz po posameznih
letih),
teritorialne enote, v katerih se projekt izvaja
(naštete teritorialne enote in delež vsake od
teritorialnih enot),
trajanje projekta od do (začetni in končni datum),
vrsta projekta,
namen in cilj projekta,
stanje projekta ter predviden razvoj.
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Razlaga pomembnejših pojmov:
Kratek naziv projekta: Uporablja se za priprave posameznih poročil.
Dolg naziv projekta: Predstavlja popoln naziv projekta, ki je povzet iz dokumenta, ki določa vsebino projekta.
Skrbnik projekta: Skrbnik projekta je neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna, v katerega področje praviloma spada posamezen projekt.
Skrbnik koordinira aktivnosti tako, da skrbni za izvajanje in zaključek projekta skladno z načrtovano vsebino in cilji projekta.
Investitor: Investitor je pravna ali fizična oseba, ki je opredeljena v investicijski dokumentaciji in po dokončanju projekta praviloma prevzame premoženje v
lastništvo in/ali upravljanje ter vzdrževanje. Investitor je lahko neposredni proračunski uporabnik na državni ali občinski ravni, posredni proračunski
uporabnik, zasebniki (pravne ali fizične osebe), itd.
Izhodiščna vrednost: je tista, ki v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen.
Sprejeta vrednosti projekta: ocenjena vrednost vseh izdatkov, ki so potrebni za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v celotnem trajanju projekta. Če se ta
vrednost spremeni za več kot 20 % glede na izhodiščno vrednost, mora investitor (skrbnik) ponovno oceniti in na podlagi strokovnih ocen utemeljiti novo
vrednost projekta.
Teritorialne enote: Teritorialni vidik je določen s teritorialno enoto, kjer se bo projekt izvajal oz. potekal.
Vrsta projekta: Razlikujemo med osmimi vrstami projektov:







Investicija z gradnjo
Investicijsko vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje z gradnjo
Druge investicije, kamor se uvrstijo izdatki, ki jih ni mogoče uvrstiti v eno izmed prvih treh vrst (npr.: nakup prevoznih sredstev, nabava različne
opreme,...)
Ni investicij: vse ostale naložbe oziroma drugi projekti, ki ne pomenijo investicij za pridobitev oziroma ohranjanje stvarnega premoženja.
Evidenčni projekti: kot evidenčni projekt se evidentirajo izdatki za tiste namene, za katere je okvirno znano, da bo potrebno zagotoviti sredstva,
vendar pa konkretni projekti še niso znani (npr.: niso bili še izbrani na razpisih ali po drugih ustreznih postopkih ali postopki še niso bili zaključeni.)
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