
   

 
 

 
 

Datum: 28. 11. 2021  

Številka: 604-20/2021-1  

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev 

APLIKACIJE ZA VIZUALIZACIJO OBČINSKIH PODATKOV 

8. 12. 2021, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom 

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne 

in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta 

izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Ker se zavedamo pomembnosti 

odločanja na podlagi preglednih in natančnih podatkov, smo v Skupnosti občin 

Slovenije za občine pripravili orodje za vizualizacijo občinskih podatkov.  

Na SOS smo: 

- zbrali podatke o proračunih občin od leta 2007 do danes 

- zagotovili osveževanje podatkov enkrat mesečno, kar zagotavlja natančnost in 

ažurnost podatkov 

- podatke o proračunih razdelili v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in 

programsko) 

- pripravili iskalnih po proračunskih postavkah 

Aplikacija omogoča: 

- da odgovorite na vprašanja: Koliko investicij (za lažjo primerjavo je omogočen 

pregled podatkov na prebivalca) so imele primerljive občine? Koliko prihodkov 

iz posamezne kategorije (NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva…) 

so imele primerljive občine? Ali lahko naša občina izboljša prihodkovno stran?  

- omogoča izračun primerne porabe in primernega obsega sredstev za različne 

višine povprečnine (aplikacija omogoča izračun prihodkov iz dohodnine ob 

različni povprečnini) 

- omogoča analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za 

odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka)  

- enostaven prikaz (proračuna) za pomoč pri pripravi zaključnih računov 
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- prikaz strukture prebivalcev  

- pregled prihodkov in odhodkov  

- izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin 

Primeri prikazov iz aplikacije: 

Pregled investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev v letu 2020 vseh slovenskih občin 

po programski klasifikaciji  

 

Prikaz strukture vseh prihodkov za vse občine za leta 2020, 2019, 2018 

 

Program predstavitve: 

10.00 – 10.15 Predstavitev namena za priprave aplikacije  

10.15 – 10.30 Predstavitev vključenih podatkov občin  

10.30 – 11.00  Predstavitev delovanja aplikacije in priprave različnih vizualizacij 

11.00 – 11.30  Vprašanja udeležencev, razprava in zaključki posveta  
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Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na 

spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli 

povezavo do spletne učilnice Zoom. Prijave zbiramo do vključno 7. 12. 2021 oz. do 

zapolnitve prostih mest.  

 

Lep pozdrav,  

sekretariat SOS  
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