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Za katere stvari je treba poskrbeti pred 
ustvarjanjem dogodka
Preberite konferenčno listino   
V listini je navedenih več vrednot in principov, ki jih morajo upoštevati udeleženci dogodkov, 
organiziranih v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Organizator dogodka mora poskrbeti, da 
so listino prebrali udeleženci dogodka ter da so z njo seznanjeni.

Zberite naslednje informacije:
 naziv;

 opis (vključno z bistvom dogodka in komu je ta dogodek namenjen);

 vrsta dogodka (spletni, oseben ali kombinacija obojega);

 naslov; 

 lokacija;

 podrobnosti o lokaciji; 

 datum ter začetni in končni čas;

 zvrst; 

 URL za registracijo (povezava do zunanjega sistema registracij). 

Ustvarjanje dogodka     
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1. korak: izberite vrsto dogodka
V platformi konference lahko izbirate med tremi vrstami dogodkov: osebni, spletni ali hibridni. Ko 
ste izbrali vrsto dogodka, se prikažejo pogojna polja (odvisno od izbrane možnosti): 

 Osebni dogodki: 

 naslov (npr. »Rue de la Loi 200, 1040 Bruselj, Belgija«);

 lokacija (npr. »Evropska komisija«)

 napotki o lokaciji (npr. »Schumanova postaja podzemne železnice«).

 Spletni ali hibridni dogodki:   

 naslov (vašega dogodka, ki bo prikazan na zemljevidu dogodkov, preprosto ponazorite lokalno 
območje vaše organizacije).

 lokacija

 namigi o lokaciji (npr. namigi o dostopu spletnega dogodka)

 URL spletnega sestanka

2. korak: izberite zvrst
Izberite eno od zvrsti tem, ki se najbolj nanaša na vaš dogodek. Tako bodo uporabniki, ki iščejo 
dogodke po temah, lahko našli vaš dogodek.

3. korak: navedite informacije o prijavi na vaš dogodek
Če želite omogočiti registracijo za vaš dogodek, morate to storiti na drugi platformi. Prikazalo 
se bo polje, kamor prilepite povezavo do zunanjega sistema registracij. Opomba: če uporabite 
zunanji sistem registracij, se strinjate, da organizatorji Konference o prihodnosti Evrope v 
nikakršnem primeru niso odgovorni za podatke, ki so jih uporabniki posredovali prek storitve 
neodvisnega ponudnika (ta opomba je navedena tudi v platformi). 

4. korak: preberite listino in potrdite polje, da ste prebrali listino in se 
strinjate z njenimi navedbami

5. korak: pošljite obrazec
Ko ste izpolnili obrazec dogodka in pregledali vneseno vsebino, kliknite gumb »Ustvari«.

6. korak: po oddaji obrazca
Ko ste oddali obrazec dogodka, lahko preverite, ali je vaš dogodek prikazan na zemljevidu. Na 
zemljevid smo dodali ikone in barve, da lahko razlikujete med osebnimi, spletnimi in hibridnimi 
dogodki. Poiskali boste lahko dogodke, ki jih organizirajo institucije Unije in države članice ali 
organizatorji dogodkov. Dogodke boste lahko filtrirali tudi glede na temo, tako da boste poiskali 
dogodke o temah, ki vas najbolj zanimajo. 
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Kako ustvarim poročilo o dogodku?        
Ko se dogodek konča, je ključnega pomena, da o njem pripravite poročilo, da bo konferenca 
učinkovita. Organizator dogodka lahko s pomočjo funkcije poročanja dokumentira rezultate razprav, 
ki bodo nato vključeni v analizo ter bodo omogočali ustrezne povratne informacije ter spremljanje. 
Rezultat je povsem transparenten proces, udeleženci vašega dogodka pa si lahko ogledajo izsledke 
porabljenega časa.  

Tako boste lahko omogočili povzetek izmenjanih mnenj in sorodnih zamisli, ki so se porodile na 
dogodku, ter tako vzpostavili povezavo med vašim dogodkom in digitalno udeležbo v platformi. 
Povezovanje poročila in zamisli z dogodkom je pomemben korak.  

Kako objavim zamisli, ki so se porodile na dogodku?
Da boste lahko dogodek povezali z zamislimi, morate te ideje najprej objaviti. 

Objavljanje zamisli je ključno. Udeleženci bodo želeli spremljati razvoj zamisli, razpravljati o njih z 
drugimi osebami in jih nadgrajevati. 

V naslednjem razdelku smo navedli korake za objavljanje zamisli: 

1. Na območju udeležbe, kjer je bil dogodek objavljen, se pomaknite do strani zamisli. 

2. Kliknite gumb »+ novo zamisel«. 

3. Dodajte naslov in opis zamisli. 

4. Izberite zvrst.

5. dodajte sliko na kartico s predlogi in/ali prilogo (izbirno).

6. Primerjajte svojo zamisel z drugimi v isti temi.

7. Dokončajte in objavite.

_____

Če želite te zamisli povezati z dogodkom, morate na strani dogodka klikniti gumb »Zapri 
dogodek«. Več podrobnosti najdete spodaj.

_____
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Katero vsebino naj vključim v poročilo?
Poročilo o dogodku mora vsebovati pregled dejavnosti, ki so se odvile v času vašega dogodka. V 
nadaljevanju si oglejte elemente, ki bi bili primerni za namene skladne analize: 

 Kontekst, namen, tema in metodologija dogodka (npr. delavnica, odprt prostor, kavarna … 
Preberite »Vodnik po korakih za organizatorje dogodkov«).

 Število in vrsta udeležencev (splošna ali strokovna javnost s podrobnostmi, če je to mogoče). 

 Če so na voljo, demografski podatki o udeležencih (npr. starost, spol itd.).

 Glavne teme, o katerih se je razpravljalo na delavnicah.

 Glavne zamisli, ki so jih predlagali udeleženci delavnic, in deljene oz. debatirane zgodbe ter 
argumenti, ki so pripeljali do njih. 

 Splošno vzdušje in pričakovani nadaljnji koraki.

Kako lahko prenesem poročilo?

1. KORAK:
Na strani dogodka kliknite gumb »Zapri dogodek«. 

2. KORAK:
Ko kliknete ta gumb, boste preusmerjeni na obrazec z dvema poljema: »Poročilo« dogodka (v to 
polje lahko dodate poročilo dogodka) in »Zamisli«.

3. KORAK:
V polju z zamislimi izberite zamisli, ki so se porodile na srečanju (in ste jih že objavili) tako, da 
kliknete nanje. Tako boste lahko zamisli povezali z dogodkom in zamisli bodo prikazane kot 
predlogi, oblikovani na dogodku. 

4. KORAK:
V oknu »Povezane zamisli« lahko poiščete zamisli po besedah, ID-jih ali naslovih. Pomaknite se 
navzdol po seznamu in izberite zamisli, povezane z dogodkom. 

5. KORAK:
Ko končate, ne pozabite klikniti gumba »Zapri dogodek«.  

6. KORAK:
Ko ste pripravljeni, kliknite gumb »Objavi!« Poročilo bo dostopno na strani vašega dogodka.
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