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Dobrodošli v vodniku za uporabnike platforme konference o prihodnosti Evrope. V tej platformi 
boste lahko prispevali teme, povezane s konferenco. Če želite sodelovati in deliti svoje zamisli, 
boste morali pobližje spoznati ključne funkcije platforme. V tem vodniku boste izvedeli več o 
sami uporabi platforme.

Prijava 

Če želite sodelovati, se morate prijaviti v platformo. Če je še nimate, ustvarite prijavo za EU, s 
katero boste lahko dostopali do platforme. Več informacij o tem boste našli na spletnem mestu 
spletnem mestu za prijavo v EU (~ 3 min). Po uspešni registraciji kliknite gumb »Prijava« v 
platformi Konference o prihodnosti Evrope (glejte spodnji posnetek zaslona). Izpolnite zahtevani 
polji za e-poštni naslov in geslo. Ko ste se prijavili v platformo, odgovorite na nekaj kratkih vprašanj 
o sebi (npr. v kateri državi živite, vaša starost in ozadje). Nato pa izvedite spodnje korake!
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Javni profil

Če želite nastaviti svoj profil, odprite stran računa, prikazan na začetni strani v razdelku z imenom 
računa. Na tej strani lahko po želji dodate svoj vzdevek in se predstavite v nekaj vrsticah. Dodate 
lahko celo povezavo do lastne spletne strani ali spletne strani organizacije. 

Izberite način za obveščanje o konferenci. Nastavitve obvestil so na voljo kot drugi element na 
levem zavihku na strani »Moj račun«. Izberite želene nastavitve: ali želite prejemati vsa obvestila 
po e-pošti, samo obvestila o ljudeh oz. razpravah, ki jih spremljate, oz. obvestil ne želite prejemati. 
Poleg v e-poštnih sporočilih lahko do strani z obvestili dostopate v platformi tako, da kliknete 
ikono zvonca. Nastavitve svojega računa in obvestil lahko spremenite kadarkoli. Na tem zavihku 
ali na dnu strani poljubnega glasila je na voljo tudi možnost za prejemanje/preklic prejemanja 
obvestil. 

Konferenca o prihodnosti Evrope: Spletni vodnik za splošne uporabnike

3

2



Sodelovanje
Za vsako temo je na voljo več načinov sodelovanja z različnimi funkcijami platforme. 
Najpogosteje uporabljeni funkciji bosta »Zamisli« in »Dogodki«. 

Zamisli
Pomaknite se do razdelka »Zamisli« in preberite, podprite in/ali komentirajte poslane prispevke 
ter dodajte lastni prispevek s klikom gumba »Nova zamisel +«. Začnite z naslovom zamisli 
(največ 150 znakov) in kratkim opisom teme vaše zamisli (največ 1500 znakov). Na naslednji 
strani bomo vašo zamisel primerjali s podobnimi zamislimi. Če je vaša zamisel izvirna, lahko 
nadaljujete, izberite kategorijo sekundarne teme in po želji dodajte sliko oz. dokument. Nato 
posredujte svojo zamisel, da preidete na zadnji korak: pregled in objava zamisli!

Dogodki 
Pri dogodkih lahko tudi sodelujete. Te dogodke lahko uporabljate za podrobnejše sodelovanje 
pri določenih težavah ali za organiziranje neuradnih srečanj med člani organizacije ali skupine 
za sodelovanje pri zamislih ter njihovo skupno rabo v platformi. Tukaj boste našli vse prihodnje 
dogodke. Poiščite tiste, ki vas zanimajo, in se prijavite nanje! 

Na strani »Dogodki« so prikazani različni dogodki – tako pretekli kot prihodnji. Ko kliknete 
poljuben dogodek, boste lahko po želji dostopali do razlag o načinih sodelovanja na prihodnjih 
dogodkih.  Če si želite ogledati že pretekle dogodke, boste lahko dostopali in prebirali njihova 
poročila ter prispevke in zamisli, ki so nastali med temi dogodki.  

Če želite izvedeti več o organizaciji dogodkov, preberite naš » Vodnik za organizacijo 
dogodkov«.
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Sporočanje

V razdelku z objavljenimi zamislimi in komentarji nanje si lahko ogledate profile drugih 
uporabnikov in jim pošljete sporočilo tako, da kliknete ikono »Ovojnica«. 

Začnite pogovor: vaš stik bo prejel e-poštno obvestilo.

V vrstici za krmarjenje kliknite ikono ovojnice, da prikažete vso zasebno komunikacijo z drugimi 
uporabniki. 
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