Z namenom sooblikovanja digitalne aplikacije za prikazovanje in vizualizacijo
občinskih proračunov 30. 3. 2022 ob 14. uri organiziramo:

POSVET O PRIKAZOVALNIKU
OBČINSKIH PRORAČUNOV
Spoštovani,
občine se večkrat znajdejo v situaciji, ko morajo občanom sporočiti, kakšne aktivnosti načrtujejo v prihodnosti,
komunicirati razvojne prioritete in posamezne projekte. Vse te informacije so zajete in objavljene v sprejetem
občinskem proračunu, vendar zgolj z objavo proračuna občanom informacije niso predstavljene na razumljiv način.
Občinski proračuni so tudi po več sto strani dolgi, tehnično zahtevni dokumenti, ki laičnemu uporabniku ne nudijo
jasnega vpogleda v podatke.
Da bi proračunski dokument naredili bolj razumljiv partnerji v sklopu projekta Odprti računi: S transparentno
porabo sredstev do večjega zaupanja in vključenosti javnosti razvijamo aplikacijo za prikazovanje in vizualizacijo
občinskih proračunov, ki bo občinam ponujena v brezplačno uporabo. Omogočala bo poljudno razumevanje
občinskega proračuna in nudila pregledne informacije o načrtovanih aktivnostih.
Ker želimo, da bi bila takšna aplikacija čim bolj avtomatizirana in za občane čim bolj uporabna, organiziramo posvet
s predstavniki občin. Vabimo vas, da se z udeležbo na posvetu vključite v snovanje aplikacije in nam pomagate
oblikovati rešitev, ki bo za vas čim bolj primerna in enostavna za uporabo.
Rezultati posveta bodo predstavljali pomembno vodilo pri snovanju aplikacije in bodo uporabljeni tako, da bo
aplikacija v čim večji meri odražala želje in naslavljala potrebe občin in občanov.

Tema srečanja: PRIKAZOVALNIK OBČINSKIH PRORAČUNOV
Posvet se bo odvil 30. marca 2022 ob 14. uri, in sicer v mansardni sejni sobi nad Knjižnico Bena Zupančiča,
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna. Trajal bo približno dve uri.
V uvodu vam bomo predstavili primere dobre prakse, med drugim tudi, kako občine v tujini prikazujejo
proračune in rezultate predhodnih posvetov z občani. V nadaljevanju bomo razpravljali o konkretnih
izkušnjah, ki jih imate pri komunikaciji proračunov z občani, praktičnih zagatah, ki se pri tem pojavljajo,
specifičnih informacijah, ki bi jih bilo pomembno izpostaviti ali biti previden pri njihovi objavi, ter tudi
najprimernejših načinih tako vsebinskega kot grafičnega prikazovanja.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na povezavi https://forms.gle/NzFppnDXQ95SpZw77.
Rok za prijavo je ponedeljek, 28. marec 2022.
Hvala in se vidimo!
Matic Primc

