Spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize ‐ SAPPrA
Vizualizacija projektov

Prikazani so vsi projekti, ki so del Načrta razvojnih programov v Spremembah proračuna RS za leto
2018. 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,..).
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.).
Projekti so umeščeni v tri ravni in sicer:
 na prvi ravni Slovenija in/ali Tujina,
 na drugi ravni statistične regije,
 na tretji ravni ena ali več občin.
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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.

Možnosti filtriranja po naslednjih elementih
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.

S klikom na gumb Filtri lahko začasno skrijete filtre in s tem pridobite nekaj več prostora za brskanje
po spustnem seznamu izbranega nabora projektov.

Število projektov po skrbnikih in Število projektov po politikah


Prikaže se grafična in številčna porazdelitev glede na določene filtre podatkov.

Seznam Projektov


Prikaže se seznam projektov glede na določene filtre podatkov. 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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Podrobni podatki posameznega projekta
S klikom na posamezen projekt se odprejo podrobni podatki posameznega projekta in sicer:







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
(predstavlja delež seštevka vrednosti
do vključno leta 2017 v sprejeti
vrednosti 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.

Prikazana je dinamika projektov, kot je bila načrtovana in sprejeta ob pripravi Sprememb
proračuna RS za leto 2018 in objavljena v Uradnem listu RS.
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