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Uvod
Občinski proračun je letni načrt predvidenih prihodkov in odhodkov posamezne lokalne skupnosti, ki
ga v obliki odloka sprejme občinski svet na svoji seji.
Proračun je javni dokument, ki si ga lahko ogleda zainteresirana javnost. V podjetju Cadis d.o.o. smo v
ta namen razvili spletno aplikacijo, ki na podlagi izbranih kriterijev v programu CADIS Poslovanje V3
prenese podatke proračuna na splet.
Spletno aplikacijo Proračun občine je mogoče najti na spletnem naslovu https://proracunobcine.si.
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Programska rešitev CADIS V3 Poslovanje – modul
Proračun
Programska rešitev CADIS Poslovanje V3 je bila dopolnjena s funkcionalnostjo izvoza podatkov
proračuna na splet.
Podatke proračuna je mogoče izvoziti iz okna Pregled proračuna (tekoči) ali Primerjalne bilance.
Izvoziti je mogoče do največ 7 stolpcev zneskov.
Izvoz podatkov opravimo sodelavci podjetja Cadis d.o.o. na podlagi dogovora s stranko, ki natančno
opredeli podatke in stolpce proračuna.
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Spletna aplikacija Proračun občine
Vsaka stranka, ki se odloči za spletno aplikacijo Proračun občine, ima na voljo dostop do podatkov v
obliki poddomene https://(ime občine).proracunobcine.si (npr. https://cadis.proracunobcine.si).

Prikaz podatkov na spletu
Podatki v spletni aplikaciji Proračun občine so predstavljeni na enak drevesni način, kot v programski
rešitvi CADIS Poslovanje V3.
Drevesna struktura je lahko različna za prihodke in odhodke.

Drevo proračuna je sestavljeno iz dveh ali več stolpcev. Prvi stolpec vedno predstavlja opis posameznih
vrstic. Vrstica je zapisana v obliki šifra – opis vrstice.
Ostali stolpci predstavljajo zneske izbranega proračuna.
Uporabnik se lahko po tabeli premika na tri različne načine:
•
•
•

S klikom na puščico pred opisom vrstice.
Z dvojnim klikom na vrstico (stolpec Opis Vrstice).
Z uporabo tipk na tipkovnici:
o Puščici gor/dol - vertikalno premikanje po tabeli
o Puščica levo/desno - način zapiranja/odpiranja drevesa
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Iskalnik
Iskanje se lahko izvede na podlagi opisa ali šifre proračunskega podatka, iskalnik pa že med vnosom
iskalnega niza ponuja možne rezultate. Ko uporabnik izbere enega izmed ponujenih rezultatov, pritisne
tipko ENTER ali klikne na gumb Najdi. Nato se izvede iskanje po tabeli, pri čemer se prikažejo vse vrstice,
ki vsebujejo iskalni niz. Prikaže se celotna pot do izbrane vrstice od najvišjega do iskanega nivoja, iskane
vrstice pa se tudi obarvajo. Če se uporabnik želi vrniti na pregled celotnega drevesa, lahko to stori s
klikom na gumb Ponastavi.

Grafi
Glede na pozicijo zadnje odprte vrstice v tabeli je pod proračunom prikazan tortni diagram. Aplikacija
omogoča hkratni prikaz dveh grafov, enega za prihodke ter drugega za odhodke.

V koliko so v proračunu samo prihodki ali samo odhodki je prikazan samo en graf, na njegovi desni pa
so prikazani podatki izbranega dela grafa. Premik miške po grafu spreminja podatke v informativnem
polju.
Nad grafom se nahaja pot izbrane proračunske vrstice. Z klikom na posamezen del sledi, ki predstavlja
ime proračunske vrstice se uporabnik lahko na enostaven in hiter način premika po drevesu proračuna.
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Omogočeno je izbiranje stolpcev zneskov (desna stran grafa) in izvoz podatkov v različne slikovne (JPG,
PNG, PDF, …) ali datotečne (JSON, XML, CSV, …) formate.
Možno je tudi neposredno tiskanje grafa in funkcija Risar, ki uporabniku omogoča dodajanje lastnih
grafik in besedila.
Pod grafom se nahaja tudi legenda.
Tako kot pri tabeli, se lahko tudi v grafu premikamo na več načinov:
•
•

Klik na posamezno ime vrstice (ang. breadcrumb)
Klik na posamezen del grafa

Obrazložitve
Do obrazložitev posamezne vrstice lahko uporabnik dostopa s klikom na ikono pred opisom vrstice v
proračunu. Do obrazložitev je mogoče dostopati tudi preko grafa.
V kolikor proračunska vrstica nima obrazložitve, ikona ni vidna.
Obrazložitve so prikazane v novem oknu.
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Za več informacij se lahko obrnete na
Dejan Horvat
02 577 67 27
dejan.horvat@cadis.si

Boštjan Orban
02 577 67 31
bostjan.orban@cadis.si

Marija Kelenc
02 577 67 24
marija.kelenc@cadis.si
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