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Besedilo javnega poziva za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020 
 
Na osnovi 104. in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za 
leto 2020 (Ur. l. RS, št. 85/16, 80/17) Občina Črnomelj objavlja  
 

Javni poziv  
za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020 

 
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 
 
2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev in 
televizijskih programov v javnem interesu. 

 
3. Cilji javnega poziva so: zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do 
obveščenosti v občini Črnomelj; zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnih 
programskih vsebin; objektivno in nepristransko poročanje o kulturnopolitičnih, gospodarskih, 
umetniških, strokovnih in drugih dogodkih z območja občine.  

 
4. Področje javnega poziva in višina sofinanciranja: 

Javni poziv je sestavljen iz dveh področij, in sicer: 
- Področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev - lokalnega časopisa v višini do 

6.500,00 EUR (področje A), 
- Področje sofinanciranja programskih vsebin regionalnih televizijskih programov s statusom 

posebnega pomena v javnem in kulturnem interesu v višini do 23.057,00 EUR (področje B).  
 
5. Pogoji, katere morajo izpolnjevati izvajalci/izdajatelji programov/projektov:  
- Izvajalci/Izdajatelji tiskanih medijev in televizijskih programov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

so na dan objave javnega poziva vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. 
- Izvajalci/Izdajatelji ob prijavi in ob podpisu pogodbe o sofinanciranju ne smejo biti v stečajnem 

postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnane ali likvidacije. 
- Izvajalci/Izdajatelji morajo programe/projekte izvajati v povezavi z območjem in na območju 

Občine Črnomelj. 
- Izvajalci/Izdajatelji morajo za izvedbo programa/projekta zagotovljene ustrezne tehnične, 

kadrovske in prostorske pogoje. 
- da na prijavljenem področju delujejo zadnjih pet let. 
 
Javni poziv ni namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve in delovanja medija. 
 
6. Merila za ocenjevanje programov/projektov: 
 
Za posamezno merilo lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko je vsebina 
delno ustrezna) ali 0 točk (ko je vsebina neustrezna). 
 

- Kakovost in uspešnost izvedenega progama/projekta na prijavnem področju v zadnjih dveh 
letih. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
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realizacija za obdobje 2018-2019  
- ustrezna (10 točk) 
- delno ustrezna (5 točk) 
- neustrezna (0 točk) 

aktivno javno delovanje (objave, nagrade in druge reference) 
- ustrezno (10 točk) 
- delno ustrezno (5 točk) 
- neustrezno (0 točk) 

dostopnost in odmevnost v javnosti (št. uporabnikov, bralcev, gledalcev,…) 
- ustrezno (10 točk) 
- delno ustrezno (5 točk) 
- neustrezno (0 točk) 

 
Možnih je 30 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 90 točk. 
 

- Kakovost in izvedljivost predlaganega progama/projekta za obdobje 2019 
celovitost in ustreznost  

- ustrezna (10 točk) 
- delno ustrezna (5 točk) 
- neustrezna (0 točk) 

stopnjo izvedljivosti 
- ustrezna (10 točk) 
- delno ustrezna (5 točk) 
- neustrezna (0 točk) 

izkazovanje ciljev, ki dosegajo lokalni interes   
- ustrezna (10 točk) 
- delno ustrezna (5 točk) 
- neustrezna (0 točk) 

predvidena dostopnost in odmevnost v javnosti (št. uporabnikov, bralcev, gledalcev,…) 
- ustrezna (10 točk) 
- delno ustrezna (5 točk) 
- neustrezna (0 točk) 

 
 
Možnih je 40 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 120 točk. 
 
Skupaj je možno doseči 70 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 210 točk. 
 
7. Način ocenjevanja programov/projektov: 
Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in točkuje vsak posamezni program/projekt. Skupno 
število točk, ki jih prejme posamezen program/projekt, predstavlja vsoto točk, ki so jih posameznemu 
programu/projektu dodelili vsi člani strokovne komisije. 
 
Če je posamezen član strokovne komisije v konfliktu interesov, programa/projekta ne sme ocenjevati 
in se izloči iz ocenjevanja. V tem primeru se seštevku točk preostalih članov komisije pri vsakem 
razpisnem merilu prišteje povprečje tega seštevka. 
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Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov 
sredstev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 
posameznega programa/projekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme župan. 
 
8. Obdobje, do katerega bodo dodeljena sredstva porabljena oz. izplačana: do 31. 12. 2020. 
 
Način oddaje vlog in rok za prijavo na javni poziv: Vloga oz. prijava mora biti poslana po e-pošti na 
naslov obcina.crnomelj@siol.net v zadevi naj bo navedeno »POZIV MEDIJI 2020«. 
 
Rok oddaje je do vključno četrtka, 30. 4. 2020 do 10.00 ure. Vloge morajo do navedenega roka 
prispeti na e-naslov Občine Črnomelj (obcina.crnomelj@siol.net). 
 
Vloge morajo do navedenega roka prispeti na e-naslov obcina.crnomelj@siol.net. Vloge se bodo 
obravnavale po času prispetja vse do uporabe sredstev. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. 
 
9. Razpisna dokumentacija in informacije: Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji 
najdejo na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si. Informacije in pojasnila glede poziva daje 
Darja Vukčevič, T: 07 30-61-138, E: darja.vukcevic@crnomelj.si  
 
 
Številka: 615-3/2020 
Datum:  31. 3. 2020 
 

 
 
 

                                                                                  Andrej Kavšek 
                                                                                  župan  

mailto:obcina.crnomelj@siol.net
mailto:obcina.crnomelj@siol.net
http://www.crnomelj.si/
mailto:darja.vukcevic@crnomelj.si
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Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in programu/projektu 
 

Naziv prijavitelja:  

 

Ime in priimek odgovorne osebe:   

 

Naslov in sedež:  

 

Telefon/mobitel:   

 

Naslov elektronske pošte:  

 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

 

Transakcijski račun:   

 

Ime in priimek osebe, ki je vpisala podatke:  

 

Kandidiram na področju sofinanciranja (obkroži): 

- Področje sofinanciranja lokalnih medijev in glasil  

 

Naslov programa/projekt:  

 
 
 
Datum:      žig    podpis 
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Obrazec št. 2: Vsebinska predstavitev programa /projekta (opis) in  finančna konstrukcija   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     
__________________________________________________________________________________________ 

                  

OBČINA ČRNOMELJ 
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ 
Tel.: 07 306 11 00 
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net 
www.crnomelj.si 

 

Obrazec št. 3: Opis izvedbe programa/projekta v letih 2018-2019 (realizacija, št. objav, 
uporabnikov,…) 
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Obrazec št. 4: Obvezne izjave prijavitelja 
 
IZJAVA ŠT. 1 
Podpisani izjavljam:  

- da so vsi vpisani podatki v razpisni dokumentaciji resnični in  
- da sem kot odgovorna oseba prijavitelja seznanjen, da se v naslednjem letu kot prijavitelji ne 

moremo prijaviti na javni poziv Občine Črnomelj za sofinanciranje programov in projektov 
lokalnih medijev, če se v postopku nadzora ugotovi, da smo v svoji prijavi na javni poziv 
navedli neresnične podatke ali če se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje 
programa oz. projekta s strani prijavitelja. 

 
IZJAVA ŠT. 2 
Podpisani izjavljam, da nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije. 
 
IZJAVA ŠT. 3 
Podpisani izjavljam, da se strinjam z vsemi pogoji, ki so navedeni v besedilu javnega poziva, in jih 
sprejemam. 
 
IZJAVA ŠT. 4 
Podpisani izjavljam, da na prijavljenem področju delujemo zadnjih pet let. 
 
IZJAVA ŠT. 5 
Podpisani pod kazensko in  odškodninsko odgovornostjo izjavljam, da so vse izjave, podane na tem 
obrazcu, resnične in točne, ter da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi, resnični in točni. 
 
 
 
 
 
Datum:      Žig    Podpis 
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Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe 
 
Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati.  

 
 
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka 5880254, davčna številka 
SI83111697, ki jo zastopa župan Andrej Kavšek (v nadaljevanju sofinancer) 
 
in 
 
 
__________________________________________, matična številka _____________, davčna 
številka ________________, ki ga/jo zastopa __________________ (v nadaljevanju izvajalec) 
 
 
skleneta naslednjo  
 
 

P O G O D B O 
o sofinanciranju programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je predmet te pogodbe sofinanciranje programa/projekta 
izvajalca v skladu z: 

- Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020, 
- Javnim pozivom za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020,  
- Odločbo o dodelitvi sredstev št._______________ z dne ___________. 

 
2. člen 

 
Cilj sofinancerja je zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti v 
občini Črnomelj; zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnih programskih 
vsebin; objektivno in nepristransko poročanje o kulturnopolitičnih, gospodarskih, umetniških, 
strokovnih in drugih dogodkih z območja občine Črnomelj. 
 

3. člen  
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo izvajalec izvajal program/projekt 
_________________________.  
 
Občina bo sofinancirala program/projekt_______________ v višini ___________ EUR.  
 
Obveznosti iz te pogodbe bo sofinancer poravnal 30. dan po prejemu zahtevka na transakcijski račun 
izvajalca št. _________________ odprt pri _____________. Izvajalec izstavi zahtevek za prvih pet 
mesecev leta v skupnem znesku, za ostalih sedem mesecev leta pa izstavi zahtevke mesečno.      
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(Izvajalec vsakemu računu priloži izvod časopisa za tekoči mesec ali/ oz. arhivira vsebine vezane na 
naročnika na ustrezne nosilce zvoka in slike). 
 
Sofinancer bo program/projekt v letu 2020 sofinanciral iz občinskega proračuna, kjer ima 
zagotovljena sredstva v področju 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije, glavnem programu 
1803 - Programi v kulturi, podprogramu 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura, PP 18028 – 
Sofinanciranje lokalnih medijev in glasil, KTO 402999 - Sofinanciranje lokalnih medijev in glasil. 
 
 

4. člen 
 
Izvajalec bo prijavljeni program oz. projekt realiziral do konca leta 2020  v obsegu, kot je to navedel v 
razpisni dokumentaciji ob prijavi na javni poziv in sofinancerju mesečno posredoval poročila o 
realizaciji programa oz. projekta. 
 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo dodeljena sredstva porabil izključno za namene, za katera so mu bila 
dodeljena.  
 
Sofinancer in nadzorni odbor sofinancerja lahko pri izvajalcu kadarkoli preverita namenskost porabe 
dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.  
 
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje prijavljenega programa oz. 
projekta s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani sofinancerja takoj ustavi, že prejeta sredstva pa 
mora izvajalec vrniti v občinski proračun v roku 30 dni od ugotovitve o nenamenski rabi, skupaj z 
zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi. 
 

6. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo skladno z določili zakona o medijih in kodeksom slovenskih novinarjev v 
okviru programa/projekta ____________________ (s statusom posebnega pomena), zagotovil 
objektivno in nepristransko poročanje ter uravnoteženo predstavitev različnih mnenj in stališč. 
 
 (Letni znesek sofinanciranja vključuje mesečno izdajo časopisa in brezplačno objavo razpisov 

sofinancerja za podelitev priznanj ob občinskem prazniku.  

 

Letni znesek sofinanciranja vključuje tudi obvezo izvajalca, da bo program/projekt__________ in vse 
ostale informativne vsebine vezane na sofinancerja, hranil in arhiviral na ustreznih nosilcih zvoka in 
slike. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo program/projekt_______________ pripravljen in predvajan skladno s 
programsko shemo regionalnega televizijskega programa ________.) 
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7. člen 
 

Izvajalec mora sproti obveščati sofinancerja o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev 

pogodbenih obveznosti. 

 

8. člen 
 

Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv sofinancerja po posredovanju dokumentacije in pojasnil, 

vezanih na izvedbo programa /projekta. 

 

 

9. člen 
 

Pogodba se šteje za nično, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

organu ali organizaciji iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla, 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku oziroma posredniku. 

 
10. člen 

 
Sofinancer lahko odstopi od te pogodbe in prekine sofinanciranje programa izvajalca, če: 

- izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo, 
- izvajalec nenamensko rabi dodeljena sredstva. 

 
11. člen 

 
Pogodbeni stranki določita kot skrbnika: 

• s strani sofinancerja Darja Vukčevič, 

• s strani izvajalca ____________________. 

 
 

12. člen 
 
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore 
reševalo stvarno pristojno sodišče. 
 

13. člen 
 
Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod, sofinancer pa 
dva (2) izvoda. Pogodba stopi v veljavo ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
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14. člen 

 
Pogodba se sklepa za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki. 
 
 
 
Številka:                                  Številka:  
Datum:                              Datum: 
 
 
 
IZVAJALEC:                 SOFINANCER: 
 
___________________________   Občina Črnomelj 
___________________________                   Andrej Kavšek 
___________________________            župan 
 
 
 


