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PROJEKTNA NALOGA 

OBSEG STORITEV 
 

1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 
NAROČNIK: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem 
 
Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem 
(čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« 
vključuje: 
V okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8027 
Podpeca v občini ČRNA NA KOROŠKEM s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad 2.000 PE), ki so v operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s 
kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje 
onesnaževalcev aglomeracij. 
 

Opis del 
 
a) Izgradnja kanalizacijskega sistema: 

Projekt vključuje izvedbo kanalov v ločenem sistemu v območju aglomeracije ID 8027 Podpeca, v zaselkih 

Lampreče, Pristava in Črna-Mušenik. Ob gradnji nove ČN se izvede tudi tehnična rešitev zadrževanja deževnih 

voda pred čistilno napravo z izvedbo prelivnega bazena (v nadaljevanju: RUB). Skupna dolžina kanalov, ki se 

izvedejo v sklopu projekta, je 2.634,80 m, od tega 363,4 m povezovalnega kanala dimenzije DN 500. 

 

Opis in lokacija posameznih kanalov (grafični prikaz poteka kanalov se nahaja med prilogami): 

lokacija Črna-Mušenik 

 Kanal F1-1 dimenzije DN250 dolžine 139,5 m  

 Kanal F1-1-1 dimenzije DN250 dolžine 255,2 m 

 Kanal F0 dimenzije DN250 dolžine 62,1 m 

 Kanal A-1(W)dimenzije DN500 dolžine 363,4 m, ki poteka od obstoječe ČN do novega RUB (deževnega 

razbremenilnega bazena). 

lokacija Lampreče 

 Kanal L2-1 dimenzije DN250 dolžine 335,2 m  

 Kanal L2-2 dimenzije DN250 dolžine 584,2 m  

 Kanal L2-3 dimenzije DN250 dolžine 179,5 m  

 Kanal L2-3-1 dimenzije DN200 dolžine 157,1 m  

 Kanal LP dimenzije DN200 dolžine 74,9 m  

lokacija Pristava 

 Kanal P-2 dimenzije DN250 dolžine 355,7 m  

 Kanal P2-2 dimenzije DN250 dolžine 88,0 m  

 Kanal P2-2-1 dimenzije DN200 dolžine 40,0 m  

 

Prelivni bazen (RUB) 

RUB bazen se izvede v okrogli izvedbi volumna 70 m
3
 z dodatno akumulacijo v dotočni cevi DN500. Bazen 

deluje kot pretočni bazen in preprečuje direkten preliv najbolj onesnažene vode, saj zadrži prvi najbolj 
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onesnažen val mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Bolj čista padavinska voda se preliva v 

vodotok. Zaradi tega je izvedba učinkovita in bistveno cenejša, saj bi moral biti klasičen zadrževalni bazen, ki bi 

zajel vso vodo, bistveno večji (200 m
3
). RUB bazen ima dve zapornici DN500 zaradi vzdrževanja in popravil 

objekta. 

 
b) Izgradnja ČN  kapacitete 3.200 PE:  

Predvidena je gradnja kontinuirne biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata velikosti 3.200 PE. Na 

čistilno napravo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063. Predvidena je nitrifikacija in 

delna denitrifikacija. Prednost izbrane tehnologije je v tem, da omogoča zanesljivo in robustno vodenje procesa 

čiščenja odpadne vode. Očiščena voda se odvaja v reko Mežo (odvodnik/recipient). Končna dispozicija blata iz 

ČN je odvisna od zakonskih možnosti in specifičnih okoliščin. Blato bo strojno dehidrirano na lokaciji ČN in 

odloženo v zalogovnik (50 m3) na lokaciji ČN. Po strojni dehidraciji pa ima blato ca 22%SS. Dehidrirano blato se 

v naslednji fazi odpelje na nadaljnjo obdelavo. Letno nastane na napravi 1.600 ton blata, kar pri 22 % dehidraciji 

pomeni 291 ton blata (cikel 1,4 4 m
3
 kontejnerja na teden). 

Nova čistilna naprava Črna obsega naslednje tehnološke podsklope oziroma objekte: 

 Vhodno črpališče z grobimi elektromotornimi grabljami 

 Postaja za sprejem gošč iz greznic in malih ČN 

 Mehansko predčiščenje (fine grablje, peskolov in lovilec maščob) 

 Aeracijski bazen - BB Belubungbecken VBB=1.251 m
3
 

 Naknadni usedalnik NB- Nachtclarbecken ANB=72m
3
, VNB=316 m

3
 

 RAS/WAS črpališče - WAS Recirkulacija /WAS Črpanje viška blata v zalogovnik 

 Merilnik pretoka - Kafaghi Venturi 

 Zgoščevalec in zalogovnik blata 

 Strojno zgoščanje blata in skladišče polielektrolita 

 Reuporaba vode 

 Fizikalno kemični filter 

 Delavnica /Skladišče rezervnih delov in orodja 

 Elektro-agregat 

 Puhala 

 Komandni prostor SCADA/HMI 

 Elektro-omare 

 Garderobe, tuš, WC 

 Laboratorij 

 Hodnik 

 Vhod/Vetrolov 

 Vhod na ČN 

 Iztok v Mežo 

Situacija objekta 

Velikost predvidenega platoja nove čistilne naprave Črna na Koroškem (lokacija Balost) je 67x40 m (A=2.165 

m
2
). Plato je na koti 559.50mNN. V površino je vštet tudi zeleni pas/koridor ob ograji, ki predstavlja dodatno 

zaščito pred morebitnimi negativnimi vplivi na okolje (hrup, neprijeten vonj, vizualni izgled). Vozne površine za 

težji promet (transportna vozila) so asfaltirana ali tlakovana. Iz asfaltnih površin je urejen odvod padavinske 

vode v lokalno kanalizacijo ČN. Vozne površine za osebna vozila in parkirna mesta pa so urejena s tlakovanjem. 

Dovoz do čistilne naprave je predviden preko nove dovozne ceste v dolžini 115,94 m in širine 4,0 m ter novega 

ločnega jeklenega mostu razpona 24 m. Cesta se priključuje na novi uvoz na parking pri tovarni TAB (ne na 

državno cesto). 



                                                                                                               
 

3 
 

Predvidena je gradnja upravne zgradbe zunanje dimenzije 26,10x11,10 m in zazidane tlorisne površine 240 m
2
 

ter izvedba potrebnih komunalnih priključkov. 

 

Vrednost gradbenih del znaša: 2.796.677,10 € brez DDV. 
 

2. OBSEG DELA 
 
Od izvajalčevega vodje projekta se pričakuje velika mera samoiniciativnosti in samostojno vodenje 
obveščanja javnosti, vključno z uskladitvijo svojih aktivnosti in terminskega plana z vodjem projekta 
gradenj, oceno kdaj je potrebno uporabiti določeno komunikacijsko orodje ter vodenjem vodje projekta 
pri izvedbi posameznih aktivnosti. 
 
Na projektu mora delovati vodja projekta, ki je bil naveden v ponudbi.  
 
Izbrani izvajalec mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe na osnovi razgovorov z naročnikom, pripraviti 
natančen načrt dela obveščanja javnosti, s katerim bodo določeni: 

- lokacije tabel, 
- zasnova zgibank/brošur, 
- zasnova jumbo plakatov, 
- zasnova radijskih oglasov, 
- zasnova člankov v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju, 
- novinarske konference, 
- predlog spletne strani, 
- predlog sosledja komunikacijskih aktivnosti z jasno označbo mejnikov v projektu (terminsko 

in finančno), 
- opredelitev metod za vrednotenje doseženih učinkov, 
- telefonska anketa. 

 
Na načrt dela lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni 
pripraviti nov predlog načrta. Načrt dela je sprejet, ko ga potrdi naročnik.   
 
Terminski plan se tekom trajanja projekta prilagaja poteku realizacije projekta gradnje, pri potrjevanju 
prilagoditev oziroma sprememb se smiselno upošteva določba iz prejšnjega odstavka. 

 
Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev morata biti pred uporabo obvezno potrjeni s strani 
naročnika. Na vsebino in grafično podobo oglaševalskih sredstev lahko naročnik v roku 8 dni poda 
pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog vsebine in/ali grafične 
podobe oglaševalskih sredstev. Vsebina in grafična podoba oglaševalskih sredstev sta sprejeti, ko jih 
potrdi naročnik. 
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3. CILJ NAROČILA IN PRIČAKOVANI REZULTATI 
 
3.1. CILJI 
 
Cilji komunikacijske kampanje so: 
 

 Dvig zavesti javnosti o projektih, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in prikaz vloge, ki 
jo igra Evropska Unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj (zmanjšanje gospodarskih in 
družbenih razlik med državljani Evropske Unije), 

 Seznanitev ciljnih javnosti s projektom »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V 
POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO 
POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« in njegovimi učinki na okolje in 
prostor in 

 Informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti pri doseganju načrtovanih 
ciljev na področju projekta. 

 
3.2. PRIČAKOVANI REZULTATI 
 
Izvajalec mora doseči: 
 

 da se s projektom »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V 
OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH 
DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« seznani najmanj 30% prebivalcev Občine. 

 
V primeru, da izvajalec ne doseže cilja, torej da se s projektom seznani najmanj 30% prebivalcev Občine, bo 
naročnik unovčil izvajalčevo Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Telefonska anketa:  
 
Po izvedbi vseh aktivnosti mora izvajalec z raziskavo (1×) preveriti, ali so bili zastavljeni cilji doseženi. 
Rezultate raziskave prikaže v zaključnem poročilu.  
 
Metodologijo in vprašalnik raziskave mora potrditi naročnik (potrebno je soglasje naročnika). Na 
metodologijo in vprašalnik raziskave lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec 
upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog metodologije in/ali vprašalnika. Metodologija in vprašalnik 
sta sprejeta, ko jih potrdi naročnik. 
 
Raziskava se izvede na ustrezno izbranem reprezentativnem vzorcu najmanj 100 oseb z vprašalnikom, ki 
vsebuje 5 vprašanj ter osnovne demografske in druge podatke potrebne za analizo posameznih ciljnih 
skupin. Poročilo o izvedbi raziskave vsebuje tudi analizo dobljenih odgovorov. 
 
Analiza mora zajemati tako vsebinsko razlago pridobljenih rezultatov kot tudi statistično. 
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4. CILJNE JAVNOSTI 
 
Ciljne javnosti projekta so predvsem: 
 

 Končni upravičenci, 

 Lokalne oblasti, 

 Splošna javnost in 

 Mediji. 
 

Ciljne javnosti je treba informirati o načrtovanem projektu, njegovem razvoju in spremembah, ki se bodo 
po njegovem dokončanju zgodile, hkrati pa je treba hitro in učinkovito razblinjati njihove pomisleke, jih 
vnaprej predvideti in se nanje pripraviti ter ustavljati nasprotovanja in jih prepričati o koristih, ki jih projekt 
prinaša prebivalcem in okolju. 
 

5. KOMUNIKACIJSKA ORODJA, KI JIH MORA IZVAJALEC UPORABITI 
 
Izvajalec mora pripraviti program celostnega komuniciranja za potrebe projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA 
ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)«. 
 
Da bi dosegli zahtevano raven, so predvidene naslednje aktivnosti: 
 

AKTIVNOST 2020 – 2022 

Priprava načrta obveščanja javnosti  1,00 

Priprava celostne grafične podobe 1,00 

Spominske oz. razlagalne EU table na objektih 2,00 

Izdaja in distribucija publikacij (zloženk) 1.000,00 

Jumbo plakat (Izdelava zakup in postavitev 2 
kom na začetku projekt in na koncu projekta cca 
5 mesecev) 

2,00 

Članki v lokalnem oziroma regijskem tiskanem 
mediju 

2,00 

Obvestilo za lokalno radijsko postajo 2,00 

Novinarski konferenci 2,00 

Spletna stran 1,00 

Spremljanje doseganja pričakovanih rezultatov 1,00 

Telefonska anketa 1,00 

 
Pri oblikovanju vseh navedenih komunikacijskih orodij se morajo upoštevati smernice in določila, ki so 
podana v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020. 
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Priprava načrta 
obveščanja 
javnosti 

Izbrani izvajalec mora v roku 1 meseca po podpisu pogodbe na osnovi razgovorov z 
naročnikom, pripraviti natančen načrt dela obveščanja javnosti, s katerim bodo določeni: 

- lokacije tabel, 
- zasnova zgibank/brošur, 
- zasnova jumbo plakatov, 
- zasnova radijskih oglasov, 
- zasnova člankov v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju, 
- novinarske konference, 
- predlog spletne strani, 
- predlog sosledja komunikacijskih aktivnosti z jasno označbo mejnikov v 

projektu (terminsko in finančno), 
- opredelitev metod za vrednotenje doseženih učinkov, 
- telefonska anketa. 

Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014-2020. 

1 
1 mesec po podpisu 

pogodbe 

 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Priprava 
celostne grafične 
podobe 

Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih Navodil 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014-2020. 
 
Izvajalec najprej pripravi vsaj 3 različne predloge grafične podobe, nato bo na osnovi razgovorov z 
naročnikom predlog grafične podobe uskladil in prilagodil ter izdelal končni predlog grafične 
podobe. 
 
Naročnik mora vse elemente grafične podobe potrditi. 

1 
1 mesec po podpisu 

pogodbe 

 
 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Spominske oz. 
razlagalne EU 
table na objektih 

- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na morajo biti usklajene z zahtevami veljavnih 
Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020  

- Vsebovati mora naslednje elemente, ki morajo zajemati najmanj 25 odstotkov spominske oz. 
razlagalne table: ime in glavni namen/cilj operacije; ustrezen logotip ESRR 2014-2020; 

2 stalni spominski 
oz. razlagalni EU 
table na objektih 

ob koncu izvajanja 
gradnje (postavi se 

najpozneje 3 
mesece po 
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obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjimi navedbami: Evropski sklad za regionalni razvoj; 
navedba slogana: Naložba v vašo prihodnost in navedba izjave: Naložbo sofinancirata Evropska 
unija in Republika Slovenija. 

- Velikost: 100 cm x 150 cm, izdelana iz trdega obstojnega materiala (kovina) 
- Postavitev na vidnem mestu (npr. na mestu naložbe ali ob vhodu v objekt) 
- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 grafično oblikovanje,  

 izdelava,  

 postavitev. 

zaključku del, 
trajanje postavitve 
je najmanj 5 let po 
zadnjem izplačilu) 
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Izdaja in 
distribucija 
publikacij (zloženk) 

- Zgibanke/brošure so publikacije, namenjene splošni javnosti in distribuirane po občini 
- Predlagan format zloženke: 21 × 29,7cm  
- Barvni Tisk: 4/4  
- Minimalno štiri strani 
- Papir: 135 g/m

2
, biogloss 

- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti v zgibanki/brošuri morajo biti usklajene z 
zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente s strani naročnika potrjene celostne grafične 
podobe projekta  

- Vsebinsko bodo publikacije zajemale predstavitev projekta, trenutno stanje pri izgradnji 
projekta ter zanimivosti 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 priprava gradiv, 

 odkup fotografij, 

 stroški honorarjev strokovnjakov, vključno pripravljavcev tehničnih prispevkov 

 lektoriranje, 

 grafično oblikovanje,  

 tisk, 

 strošek distribucije vsem gospodinjstvom. 

1.000 brošur 
ob začetku prve 

gradnje  
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Jumbo plakati 

- Velikost plakata najmanj 400x300 cm 
- Vsebina, tehnične in oblikovne značilnosti na plakatu morajo biti usklajene z zahtevami 

veljavnih Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014-2020  

- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente že sprejete celostne grafične podobe projekta 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI 
ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH 
DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« 

- Plakati morajo biti locirani ob glavnih cestah v občini 
- Postavitev na občinskih zemljiščih, na obstoječih lokacijah, z ustreznim soglasjem občine 
- Plakat mora biti iz PVC materiala ali enakovrednega materiala in ustrezno zaščiten (menjava 

po potrebi) 

2 jumbo plakata  

Izdelava zakup in 
postavitev na 

začetku projekta. 
 

Izdelava zakup in 
postavitev na koncu 

projekta (5 
mesecev)) 

 

AKTIVNOST Specifikacija Količina Čas izvedbe 

Članki v lokalnem 
oziroma regijskem 
tiskanem mediju 

- Vsa gradiva za objavo v lokalnem časopisju morajo biti označena skladno z zahtevami 
veljavnih Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 

politike v programskem obdobju 2014-2020 
- Oblikovanje mora vsebovati tudi elemente celostne grafične podobe seznanitve ciljnih 

javnosti s projektom »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU 

MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO 

POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« 
- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 zbiranje podatkov, 

 priprava člankov v dolžini najmanj 1.000 znakov plus slikovno oziroma tabelarično 
gradivo, 

 lektoriranje, 

 koordinacija s uredništvom, 

 koordinacija s strokovnjaki, 

 stroški objave. 

2 

v obdobju izvajanja 
gradnje 

(1 - ob začetku prve 
gradnje in 1 - ob 
zaključku vseh 

gradenj)  
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AKTIVNOST Specifikacija Količina 
Čas 

izvedbe 

Novinarske 
konference 

- Novinarska konferenca se organizira ob začetku prve gradnje in ob zaključku vseh gradenj  
- Vsa gradiva za novinarsko konferenco morajo biti označena skladno z zahtevami veljavnih 

Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020    

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 organizacija novinarskih konferenc, vključno s pripravo, tiskom in pošiljanjem vabil, 
oblikovanjem in tiskom gradiva ter obveščanjem Organa upravljanja, 

 zagotovitev prostora, ki mora ustrezati kriteriju: najmanj 40 sedežev, oprema, ki 
omogoča uporabo spleta, računalniška predstavitev na platnu, neposredno tonsko 
snemanje, in vse potrebne označbe prostora (usmerjevalne table, zastave, namizne 
znake govorcev). Novinarska konferenca se na željo naročnika lahko izvede tudi na 
terenu, kjer je izvajalec dolžan zagotoviti morebitno tehnično opremo in nemoten potek 
dogodka, 

 fotografiranje na konferencah, 

 pogostitev prisotnih (najmanj voda, sok, kava, čaj) 
- Izvajalec pripravi in naročniku predlaga: 

 lokacijo in termin novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo), 

 temo in scenarij novinarske konference (najmanj 14 dni pred izvedbo), 

 vsebino vabila (najmanj 7 dni pred izvedbo), 

 vsebino gradiva za novinarje (najmanj 7 dni pred izvedbo), 

 adremo vabljenih novinarjev (najmanj 7 dni pred izvedbo), vsaj 50 novinarjev 

 vsebino sporočila za javnost (najmanj 3 dni pred izvedbo). 

2 novinarski 
konferenci 

v obdobju 
izvajanja gradnje 
(1 - ob začetku 

gradenj in 1 - ob 
zaključku vseh 

gradenj)  
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Obvestilo za lokalno 
radijsko postajo 

 

- Radijski oglasi morajo biti pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa 
upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020  

- Radijski oglasi se morajo predvajati na treh najbolj poslušanih radijskih postajah v 
Republiki Sloveniji 

- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 kreativna zasnova in produkcija oglasa, 

 koordinacija z radijskimi postajami, 

 stroški objave, 

 objava v času od 9:00 do 20:00 ure, 

 dolžina posameznega oglasa mora biti najmanj 15 sekund. 
 

2 

v obdobju izvajanja 
gradnje po 

predhodnem 
dogovoru z 
naročnikom 
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Spletna stran  

- Spletna stran mora biti označena skladno z zahtevami veljavnih Navodil organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014-2020  

- Oblikovanje mora vsebovati elemente s strani naročnika potrjene grafične podobe projekta 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI 
ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH 
DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« 

- Vsebovati mora naslednje elemente: kratek opis operacije, iz katerega je razviden namen 
operacije in finančna podpora, vključno z njenimi cilji in rezultati; ustrezen logotip ESRR 
2014-2020; povezavo na spletno stran občine, komunalnega podjetja ter na spletno stran 
evropske kohezijske politike v Sloveniji (http://www.eu-skladi.si); obrazložitev vloge 
Evropske unije z naslednjo navedbo, v kolikor ni ta informacija zajeta že v kratkem opisu 
operacije: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

- Na spletni strani morajo biti dostopne tudi publikacije, namenjene splošni javnosti. 
- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 izdelava in vzdrževanje v času izvajanja gradnje, 

 zakup domene in prostora na strežniku (kar izvajalec dokaže v poročilu), 

 kreativna in vsebinska zasnova spletne strani, 

 ažurno posodabljanje tekom projekta, dodajanje novih podatkov o stanju projekta in 
dodajanje gradiv tekom projekta, 

 stroški honorarjev strokovnjakov, vključno pripravljavcev tehničnih prispevkov, 

 lektoriranje 

 postavitev linkov, 

 urejanje in dodajanje informacij in novic, 

 natančno spremljanje projekta v besedi in sliki, 

 dodajanje fotografskega materiala 
 

1 spletna stran 

Vzpostavitev 
spletne strani ter 
linkov ob začetku 

gradnje, 
posodabljanje 
spletne strani 

(najmanj 2-krat 
mesečno) ter 

dodajanje 
informacij in gradiv 

in drugega 
materiala v 

celotnem obdobju 
izvajanja gradnje  

 
  

http://www.eu-skladi.si/
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AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Spletna stran – 
podaljšanje zakupa 
domene in prostora 
na strežniku  

- Spletna stran, ki bo izdelana v okviru predmetnega javnega naročila (kot razvidno iz 
predhodnega opisa aktivnosti izdelave spletne strani) mora biti dostopna skupaj vsaj še 

500 dni po zaključku izvedbe pogodbenih del 
- V ceno mora biti vključeno vsaj: 

 podaljšanje zakupa domene in prostora na strežniku (vsaj še 500 dni po koncu po 
zaključku izvedbe pogodbenih del (kar izvajalec izkaže v zaključnem poročilu)) 

 izvajalec mora poskrbeti, da bo spletna stran delujoča tudi v obdobju vsaj 500 dni 

po zaključku izvedbe pogodbenih del 

1 spletna stran 

Spletna stran mora 
biti dostopna vsaj še 
500 dni po zaključku 
izvedbe pogodbenih 

del 

 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Spremljanje 
doseganja 
pričakovanih 
rezultatov 

Izbrani ponudnik izdela predlog metodologije spremljanja doseganja pričakovanih rezultatov. 

 
Metodologijo mora potrditi naročnik (potrebno je soglasje naročnika). Na 
metodologijo lahko naročnik v roku 8 dni poda pripombe, ki jih mora izvajalec 
upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog metodologije. Metodologija je 
sprejeta, ko jo potrdi naročnik. 
 
Izvajalec mora skladno z metodologijo tekom izvedbe projekta spremljati doseganje 
pričakovanih rezultatov. 
Rezultate se prikaže v poročilih. 

1 

v obdobju izvajanja 
gradnje po 

predhodnem 
dogovoru z 
naročnikom 

 
 

AKTIVNOST Specifikacija  Količina Čas izvedbe 

Telefonska anketa 

Po izvedbi vseh aktivnosti mora izvajalec z raziskavo (1×) preveriti, ali so bili 
zastavljeni cilji doseženi. Rezultate raziskave prikaže v zaključnem poročilu.  
 
Metodologijo in vprašalnik raziskave mora potrditi naročnik (potrebno je soglasje 
naročnika). Na metodologijo in vprašalnik raziskave lahko naročnik v roku 8 dni poda 
pripombe, ki jih mora izvajalec upoštevati in v roku 8 dni pripraviti nov predlog 
metodologije in/ali vprašalnika. Metodologija in vprašalnik sta sprejeta, ko jih potrdi 
naročnik. 
 

1 
Po izvedbi vseh 

aktivnosti. 
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Raziskava se izvede na ustrezno izbranem reprezentativnem vzorcu najmanj 100 
oseb z vprašalnikom, ki vsebuje 5 vprašanj ter osnovne demografske in druge 
podatke potrebne za analizo posameznih ciljnih skupin. Poročilo o izvedbi raziskave 
vsebuje tudi analizo dobljenih odgovorov. 
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6. RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA 
 
Za potrebe izvajanja projekta Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA 
NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (OBČINA ČRNA NA 
KOROŠKEM)« je na sedežu naročnika za ogled na razpolago celotna investicijska in tehnična 
dokumentacija o projektu. 
 
Dokumentacija je na voljo po predhodni pisni najavi za ogled na naslovu: 
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 Črna na Koroškem 
Telefonska št: : 02 87 04 810; 041 781 657 
E: obcina@crna.si 

 

7. POROČANJE O NAPREDKU DEL 
 
Izvajalec mora med obdobjem izvajanja naročila pripravljati poročila o poteku del. 
 
Vmesna poročila o napredku je treba pripraviti vsakih šest (6) mesecev v času izvajanja naročila in 
morajo vsebovati: 

 natančno opredelitev komunikacijskih orodij, ki so bila v obdobju od zadnjega poročila 
uporabljena, vključno z detajlnim pojasnilom o uporabi teh orodij ter dokazili (kot na primer, 
medijski članki z navedbo medija in datuma objave, posnetki sporočil in oddaj v elektronski obliki 
z navedbo medija in datuma objave, natisnjeni letaki, skupaj s podatki o distribuciji…),  

 time sheet – specifikacija porabe časa članov projektne skupine,  

 specifikacija uporabe predračunskih postavk,  

 opis problemov, na katere je izvajalec naletel pri izvajanju pogodbe, 

 rešitve, priporočila glede nadaljnje izvedbe nalog po pogodbi ter 

 morebiten predlog spremembe načrta dela. 
 
Poleg vmesnih poročil je treba pripraviti pregledna letna pisna poročila in zaključno poročilo po 
zaključku projekta. 
 
Dva izvoda zgoraj omenjenih poročil o izvedbi mora izvajalec oddati pooblaščeni osebi naročnika – 
Občina Črna na Koroškem, ki je navedena v pogodbi. 
 
Poročila morajo biti oddana tudi v elektronski obliki ter napisana v slovenščini. 
 
Poročila o izvedbi potrdi naročnik. Poročilo je potrebno potrditi ali zavrniti (delno ali v celoti) v roku 
petnajstih (15) dni po prejemu. 

 
 
 
 
 


