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ROKI ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI  za  KOMUNICIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PROJEKT »PROTIPOPLAVNA UREDITEV 
POREČJA GRADAŠČICE« 

  

Vsebine 
celotne 
PN 
posebej 
pa 
poglavja 

vsebina količina 2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Začetna 
aktivnost  

v skladu s 
PN 

Priprava Terminskega 
plana in organizacijske 
sheme 

1 

30 dni po podpisu 
pogodbe (7 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled )       

 

  

PN 7.1. 
Spletno mesto - 
vzpostavitev domene, 
pregled in preureditev  

1 
30 dni po podpisu 
pogodbe 

      

 

  

PN 4. 
Izdelava komunikacijskega 
načrta 

1 

60 dni po podpisu 
pogodbe (15 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled)       

 

  

PN 6.4. 
Nabor ključnih tem in 
najpogostejših vprašanj 

1 

60 po podpisu pogodbe 
(15 dni pred rokom odda 
osnutke gradiv v 
pregled)       

 

  

PN 6.5. 
Izdelava Krizno 
komunikacijskega načrta 

1 

3 mesece po podpisu 
pogodbe (15 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled)       
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PN 6.2 
Priprava Krajine in mape 
ključnih deležnikov 

1 

3 mesece po podpisu 
pogodbe (15 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled)       

 

  

PN 6.6., 
6.8.,  

Adrema medijev in sistem 
uradnih govorcev 

1 

3 mesece po podpisu 
pogodbe (15 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled)       

 

  
PN 7.9.  Promocijski material v skladu s PN 

3 mesece po podpisu 
pogodbe       

 

  
PN.11 Promocijska oblačila 7 kompletov  

3 mesece po podpisu 
pogodbe       

 

  

PN 7.8. 
Oblikovanje in tisk Roll up 
mobilnega stojala  (2x) 

2 

4 mesece po podpisu 
pogodbe (30 dni pred 
rokom odda osnutke 
gradiv v pregled)       

 

  

PN 7.10. 
Zasnovo spominskega 
obeležja  

3 variante 

10 mesecev po podpisu 
pogodbe (2 meseca 
pred rokom odda 
osnutke gradiv v 
pregled)       
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2.  
Dogodki za 
javnost  
  

PN 7.7.  
Organizacija predstavitve 
poteka gradnje  

4 predstavitve  

1  
predstavitev  
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu)  

1  
predstavitev 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 
predstavitev 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 
predstavitev 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

PN 7.5. 
Organizacija novinarske 
konference 

4 konference  

1 konferenca 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 konferenca 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 
konferenca 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 
konferenca 
(30 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

3. 
Publikacije 
in filmi 

PN 7.3.  Izdelava zloženk 
6x, skupno 
število izvodov 
4000 

 

1 zloženka 
(45 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

2 zloženki  
(45 dni po 
predhodnem 
naročilu)  

2 zloženki 
(45 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

1 zloženka 
(45 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

PN 7.2.  Izdelava brošure 
2x, skupno 
število izvodov 
1000 

 

1 brošura  
(90 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

  

1 brošura 
(90 dni po 
predhodnem 
naročilu) 

PN 7.6. 
Spremljanje napredovanja 
projekta z dronom  

15 preletov  

2 preleta 
(vsakič 30 
dni po 
predhodnem 
naročilu)  

4 preleti 
(vsakič 30 dni 
po 
predhodnem 
naročilu) 

6 preletov 
(vsakič 30 
dni po 
predhodnem 
naročilu) 

3 preleti 
(vsakič 30 
dni po 
predhodnem 
naročilu)  
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4. Stalne 
aktivnosti 
tekom 
projekta 

PN 7.1.  

Urejanje spletnega mesta, 
pregled in preureditev 
vsak teden tekom trajanja 
projekta 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

PN, 6.3., 
6.7., 7.4.,  

Izdelava sporočil za 
javnost (tipskih, krovnih, 
posameznih 
komunikacijskih sporočil in 
posebnih) 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  
PN 7.4, 
6.4. 

Priprava odgovorov  
novinarjem ali 
zainteresirani javnosti in 
izjave za javnost 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  
PN 6.2.  

Novelacija krajina in mapa 
ključnih deležnikov 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  
PN 6.6.,  

Novelacija Adrema 
medijev 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  

PN 6.9 
Navodila za komuniciranje 
z javnostjo na  TV, 
radijskih postajah 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  

PN 6.5. 
Spremljanje in 
dograjevanje Kriznega 
komunikacijskega načrta 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

  
PN 6.10 

Redno spremljanje 
medijskih objav 

ves čas  
trajanja 
projekta 

  

      

 


