OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

TERMINSKI NAČRT OBVEŠČANJA JAVNOSTI ZA IZVEDBO DEL
IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE V SREDIŠČU OB
DRAVI MED LETI 2013 IN 2015

1. IZDELAVA SPLETNE STRANI O OBVEŠČANJU IZGRADNJE KANALIZACIJE IN ČISTILNE
NAPRAVE V OBČINI Središče ob Dravi - 3. Sklop. Za potrebe obveščanja je bila
vzpostavljena spletna stran v smislu zagotavljanja informiranja javnosti na področju
izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, ki jasno opredeljuje vir sredstev za izvedbo
projekta kanalizacije in čistilne naprave v Središču ob Dravi. Na spletni strani so zbrani vsi
pomembni podatki za informiranje od začetka izgradnje, skupaj s fotografijami gradnje na
enem mestu, v kronološkem zaporedju dogajanja. Stran je sproti ažurirana in dopolnjena,
tako da vsem obiskovalcem spletne strani nudi vse potrebne informacije o izvajanju
projekta, prav tako so narejene vse obvezne povezave iz pogodbe do Ministrstva za
kmetijstvo in okolje.
Spletna stran Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Središče ob Dravi

JE ŽE IZVEDENA

2. POSTAVITEV JUMBO PLAKATA za potrebe obveščanja prebivalstva ob regionalni
cesti Ormož-Središče ob Dravi
Jumbo plakat z obveznimi informacijami o projektu izgradnje kanalizacije in čistilne naprave se
postavi na dogovorjenem mestu, ki ga določi občina Središče ob Dravi na svojem zemljišču.
Plakat v velikosti 4x3 metre je bil postavljen v mesecu novembru 2013 ob začetku izvajanja del in
meseca avgusta zaključku del v letu 2015.
Postavitev Jumbo plakata –

JE ŽE IZVEDEN – 12.12.2013

3. NOVINARSKA KONFERENCA
Novinarska konferenca je namenjena medijskim hišam ob začetku izvajanja projekta. Tako je
določen datum izvedbe prve novinarske konference v mesecu decembru 2013, in sicer 17.
decembra. Na novinarski konferenci so bili predstavljeni projekt, vrednost naložbe, terminski
načrt izgradnje in vsi pomembni elementi, ki vplivajo na izvedbo projekta. Druga novinarska
konferenca je planirana ob zaključku projekta, in sicer meseca avgusta leta 2015.
Novinarska konferenca –

JE ŽE IZVEDENA 17.12.2013
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4. ZLOŽENKA ZA GOSPODINJSTVA V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI
Za potrebe obveščanja prebivalstva v občini Središče ob Dravi je predvidena izdaja zloženk s
potrebnimi informacijami, in sicer 3x v času izvajanja projekta. Zloženka je formata A4 in
prepognjena, vsebina pa bo postavljena ob vsaki izdaji posebej. Izzid prve zloženke je bil v
mesecu marcu 2014, druge v marcu 2015. Izzid tretje je načrtovan za mesec avgust 2015.
Zloženka –

JE ŽE IZVEDENA 11.3.2014 in 2.3.2015

5. RADIJSKE ODDAJE
Z namenom informiranosti širše javnosti sta v času izvajanja projekta predvideni dve radijski
oddaji v trajanju 15 min. V radijskih oddajah bo projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v
občini Središče ob Dravi predstavljen širšemu krogu zainteresirane javnosti. Prva radijska oddaja
je planirana v letu 2014, druga pa v letu 2015. Vsaka od oddaja bo predvajana v najbolj
poslušanih terminih radia Prlek v Ormožu, ki kot lokalna radijska postaja skrbi za informiranje
javnosti že 43 let.
Radijska oddaja –
JE ŽE IZVEDENA,
1. oddaja 26.1.2014 ( že izvedeno), 2. oddaja 7.9.2014 (že izvedeno),3. oddaja 4.1.2015 ( že
izvedeno)
2. lokalni časopis Sredica; marec 2014, junij 2014, september 2014, december 2014, marec 2015
( že izvedeno)

C: informativno gradivo
3. Letaki oz. zloženke v nakladi 800 izvodov 11.3.2014 in 2.3.2015

(že izvedeno)

D: Izdelava spletne strani za obveščanje javnosti (že izvedeno)

4:Izdelava spletne strani o projektu izvajanja kanalizacije in čistilne naprave v občini Središče ob
Dravi za obveščanje javnosti (že izvedeno)

5. Posodabljanje spletne strani (v teku, ravno sedaj!)
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E: Novinarske konference in javna predstavitev operacije

6. Prva novinarska konferenca ob začetku gradnje v letu 2013 (že izvedena 17.12.2013)

7. Druga novinarska konferenca ob zaključku projekta v letu 2014 (vstaviti v napovednik, datum
še ni znan!!!!)

F:Označevanje z razlagalnimi tablami

8. Razlagalne oz. spominske table (v izdelavi)

G:Obvestilne table (Jumbo plakat)

9. Jumbo plakat (že izveden)

Terminski načrt pripravil:
Peter Kirič

Odgovorni vodja za izvedbo obveščanja v času izvajanja projekta s strani Zavoda za informiranje
Ormož

