Navodila za delo s spletnim portalom Predlagam občini
Spletni portal Predlagam občini omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah na
lokalni ravni.
Registriran uporabnik spletnega portala Predlagam občini lahko predstavi vsebinsko problematiko, ki
po njegovem mnenju v lokalni skupnosti ni primerno urejena, hkrati pa poda predlog za njeno ureditev.
Vsi predlogi, ki so pripravljeni v skladu s Splošnimi pravili portala Predlagam občini, bodo javno
objavljeni.
Ostali registrirani uporabniki lahko predloge komentirajo ali predlagajo njihove popravke ter o
predlogu glasujejo. Če predlog dobi več glasov za kakor proti, se predlog pošlje v obravnavo
pristojnemu organu Občine, ki na predlog oz. pobudo pripravi uradni odgovor.
Registrirani in ostali uporabniki lahko dostopajo tudi do aktualnih in ažurnih informacij iz svoje občine.
Informacije so s področja izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, sociale, prostega časa in družbenokulturnih dejavnosti.
1. Registracija
Podajanje predlogov oz. pobud, sodelovanje v razpravah (komentarji predlogov) in glasovanje o
predlogih oz. pobudah je omogočeno izključno registriranim uporabnikom portala Predlagam občini.
Za začetek registracije kliknite gumb "Registracija".
Uporabniško ime uporabnika je veljaven elektronski naslov. Geslo določite sami. Postopek registracije
sprožite s klikom na gumb Registracija.
1.1. Registracijski obrazec
Vpis delujočega e-poštnega naslova je obvezen, saj bo uporabljen za potrditev vaše registracije, za
pošiljanje novega gesla (če pozabite obstoječega), za pošiljanje obvestil (na katera se boste sami
prijavili), za pozivanje k spoštovanju Splošnih pravil uporabe portala ob njihovi morebitni kršitvi in za
obveščanje o morebitnih spremembah Splošnih pravil oziroma Izjave o varovanju osebnih podatkov.
Ko izpolnite obrazec in pritisnete gumb "Registracija" na dnu obrazca, vam bo na vaš e-poštni naslov
poslano potrditveno sporočilo. S klikom na povezavo v poslanem sporočilu, boste zaključili vaš
postopek registracije.
1.2. Izjava o varovanju osebnih podatkov
Inštitut za mladinsko politiko spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene osebne
podatke, varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter jih bo uporabljal samo za namene spletnega
portala Predlagam občini.
2. Prijava
Ko opravite postopke registracije, se lahko v sistem prijavite z vpisom svojega uporabniškega imena
(veljaven elektronski naslov) in gesla v polji v desnem zgornjem kotu
3. Urejanje profila

Svoj profil lahko uredite tako, da se prijavite v sistem (glej točko 2. zgoraj) in v desnem meniju kliknete
na gumb "Uporabnik." Odprl se vam bo obrazec, v katerem lahko popravite vse v registraciji
posredovane informacije in nastavitve, spremenite svoje geslo in uredite nastavitve za svoja e-poštna
obvestila.
4. Pošiljanje predlogov oz. pobud
Kot registriran uporabnik lahko s klikom na gumb "Nov predlog" oblikujete in pošljete svoj predlog oz.
pobudo. Odpre se obrazec, v katerega vpišete naslov in vsebino predloga oz. pobude.
V obrazec vnesete naslov predloga in besedilo predloga oz. pobude. Besedilo ne sme biti žaljivo in mora
biti skladno s Splošnimi pogoji in pravili uporabe portala Predlagam občini, objavljenimi na dotičnem
portalu. V kolikor bi upravitelj/moderator prispevkov ocenil, da je besedilo žaljivo ali drugače krši
Splošne pogoje in pravila uporabe portala, ima pravico neustrezno vsebino besedila delno ali v celoti
izbrisati.
Predlogu lahko pripnete ustrezne datoteke (dovoljeni formati: doc, pdf, odf, txt, rtf, png, jpg, gif).
Dan po objavi predloga oz. pobude začne veljati 30-dnevno obdobje, v okviru katerega je možno
glasovanje o predlogu in njegovo komentiranje. Po poteku 30-dnevnega obdobja se glasovanje zaključi.
V kolikor predlog oz. pobuda od uporabnikov portala prejme ustrezno podporo, ki se meri s številom
glasov podpore (več pozitivnih (ZA) kot negativnih mnenj (PROTI)), se predlog posreduje Občini.
V kolikor Občina, kateri je bil predlog poslan, sodeluje s portalom Predlagam občini in ima z njim
sklenjen dogovor, bo Občina na predlog oz. pobudo zagotovo odgovorila v roku petih (5) delovnih dni
od posredovanja predloga Občini. V kolikor Občina s portalom ne sodeluje oz. s portalom nima
sklenjenega dogovora o sodelovanju, bo predlog oz. pobuda posredovan Občini, vendar zagotovila, da
bo Občina na predlog oz. pobudo odgovorila (v navedenem roku), ni.
5. Objava komentarjev
Komentar k že objavljenemu predlogu objavite tako, da odprete zavihek "Komentiraj" pri posameznem
predlogu in na dnu strani vpišete svoj komentar. Vsebina komentarjev ne sme biti žaljiva in mora biti
skladna s Splošni pogoji in pravili uporabe portala Predlagam občini, objavljenimi na dotičnem portalu.
V kolikor bi upravitelj/moderator prispevkov ocenil, da je besedilo žaljivo ali drugače krši Splošne
pogoje in pravila uporabe portala, ima pravico neustrezno vsebino besedila delno ali v celoti izbrisati.
6. Glasovanje
Posamezni registriran uporabnik lahko svoj glas (za ali proti) odda v fazi glasovanja (t.j. v 30-dnevnem
roku od objave predloga oz. pobude), ko predlog oz. pobuda še ni bil posredovan v obravnavo Občini.
Število glasov odloči, ali bo predlog poslan pristojnemu organu v obravnavo. Če dobi predlog več glasov
za kot proti, bo posredovan pristojnemu organu. Nadaljnji potek postopka navaja točka 4. (Pošiljanje
predlogov oz. pobud).
7. Klepetalnica
Klepetalnica je namenjena registriranim uporabnikom portala Predlagam občini. V klepetalnici
potekajo splošni pogovori o stanju v lokalni skupnosti, predlogih o izboljšanju posameznih področij v
občini oz. klepetu med registriranimi uporabniki portala.

Pisni pogovor med uporabniki, ki poteka v klepetalnici portala Predlagam občini, se ne beleži, shranjuje
ali drugače spremlja.
Klepet med registriranimi uporabniki portala mora potekati v skladu s Splošni pogoji in pravili uporabe
portala Predlagam občini, objavljenimi na dotičnem portalu, kar pomeni, da so žaljive ali sovražne
vsebine nesprejemljive.
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