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1. Uvod
Spletna predstavitev občinskega proračuna omogoča pregled ter primerjavo podatkov proračunov
preteklih let in spremljanje izvajanja proračuna v tekočem letu.
Prikazani so podatki od leta 2014.

2. Status podatkov
Podatki za prikaz se črpajo iz proračunskega računovodstva Mestne občine Novo mesto. Podatki so
neuradni in namenjeni obveščanju občanov. Uradni podatki so na voljo preko dostopa do informacij
javnega značaja in v uradnih objavah odlokov o proračunih in zaključnih računih.

3. Vsebina spletne predstavitve
Predstavitev vsebuje dve kategoriji: prihodke in odhodke
Prihodki so strukturirani po klasifikaciji iz splošnega dela proračuna.
Podatki o odhodkih so predstavljeni v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005 in dopolnitve).
Prihodke in odhodke lahko pregledujemo na dva načina:
•
pregled prihodkov in odhodkov v preteklih letih,
•
pregled prihodkov in odhodkov v tekočem letu.
Pregled v preteklih letih
Podatki za pretekla leta so pridobljeni iz zaključnih računov. Zaključni račun se izdela so konca
februarja za preteklo leto in ga potrdi občinski svet.
Pregled v tekočem letu
Podatki za tekoče leto so pridobljeni iz mesečnih poročil o realizaciji, ki se izdelujejo do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec. Prikazane vrednosti predstavljajo kumulativno realizacijo od začetka
tekočega leta do konca meseca.
Plan
Na grafih za primerjavo v časovnem obdobju je prikazan tudi plan, ki predstavlja trenutno veljaven
proračun tekočega leta. Plan se prvič vnese ob sprejetju proračuna, nato pa spremeni z vsakokratnim
rebalansom. Zgodovina plana se ne ohranja.

4. Grafični prikaz
Vse strani imajo tri glavne grafične elemente, razvrščene od zgoraj navzdol:
•
tabela z nazivi vrstic in pripadajočimi številskimi vrednostmi,
•
drevesni diagram, ki predstavlja trenutno izbrane vrednosti iz tabele za izbrano leto ali mesec
•
ploščinski diagram, ki predstavlja časovni potek izbranih vrstic v izbranem obdobju.
Tabela, drevesni in ploščinski grafikon so med seboj povezani, z izbiro podatkov v enem elementu se
prikažejo izbrani podatki tudi v drugih dveh elementih.

Tabela s številskimi podatki
Tabela vsebuje nazive vrstic in pripadajoče številskimi vrednosti. Če posamezna vrstica vsebuje nižji
nivo, se ob kliku na vrstico odprejo vrstice v naslednjem nižjem nivoju. S ponovnim klikom na vrstico
se nižji nivoji zaprejo. Tabela v začetnem pogledu prikazuje najvišji nivo podatkov.
Na začetku vsake vrstice v tabeli je kontrolnik (zelena kljukica ali rdeč križec), s katerim se vrstica
lahko izloči iz prikaza na obeh grafih, kar omogoča primerjavo ostalih podatkov brez te vrstice. To je
koristno v primerih, ko se osredotočimo le na del tabele, ali kadar se vrednosti posameznih vrstic na
istem nivoju zelo razlikujejo in grafična primerjava ni možna.
Nad tabelo sta ukaza Izberi vse in Neizberi vse, ki omogočata hitro prilagoditev prikaza želenih vrstic.
Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki (tree-map)
Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki prikazuje podatke iz tabele. Uporabnik z enkratnim
levim klikom na posamezne pravokotnike, odpira nižje nivoje, z desnim klikom pa se vrača na višje
nivoje.
Drevesni grafikon je namenjen za hitro vizualno predstavo razmerij prikazanih vrstic.
Ploščinski grafikon
Ploščinski grafikon prikazuje časovni potek podatkov, ki jih uporabnik izbere v tabeli in v časovnem
obdobju, ki ga izberemo nad grafikonom.
Na desni strani je legenda, kjer lahko s klikom na posamezne pozicije izklopimo prikaz podatkov in s
tem izboljšamo preglednost.
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