
 
                      

 
 

 
 
 

               
 

                                                                                                                                

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina na 

podlagi 3. člena Pravil o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina v 

sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ter pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja objavlja: 

 

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA 

 

1.1 Predmet javnega poziva 

Predmet javnega poziva je pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. 

Certifikat Mladim prijazna občina se za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim lokalnim 
skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in 
horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji.  
 
Področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik zajemajo ukrepe, ki so usmerjeni v 
integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v 
posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja 
mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem 
participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, 
zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in skupnih 
projektov med mladimi in Občino. 
 

1.2 Upravičeni prijavitelji 

Upravičeni prijavitelji na poziv so samoupravne lokalne skupnosti ustanovljene na podlagi 

Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.l. RS, št. 108/2006-UPB1, 99/2010 

Odl.US: U-I-137/10-47, 9/2011). 

1.3 Pogoji za prijavo na poziv 

Na poziv se lahko prijavijo v drugi točki opredeljeni upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje 

za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina določene s Pravili o kriterijih in načinu 

podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina, ki so del razpisne dokumentacije.  

1.4 Ocenjevanje in kriteriji za doseganje pogojev 

Za ocenjevanje vlog je pristojna štiričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje izvajalec poziva. 

Kriteriji doseganja pogojev za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina so določeni s 

Pravili o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina, ki so del razpisne 

dokumentacije. 



 
                      

 
 

 
 
 

               
 

                                                                                                                                

1.5 Način in rok prijave na poziv 

Poziv z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh Inštituta za mladinsko politiko: 

www.mladi-in-obcina.si pod rubriko Mladim prijazna občina. Izvajalec poziva si pridržuje 

pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve poziva objavi kot popravek na spletnih 

straneh največ 15 dni pred zaključkom poziva. 

Rok za oddajo vlog je petek, 19. avgust 2022, do 24. ure.  

Zainteresirane samoupravne lokalne skupnosti oddajo po pošti priporočeno vlogo na naslov 

Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Vlogi se priložijo 

vse priloge, obrazci in drugi dokumenti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in jih 

zainteresirani dobijo na spletnih straneh projekta.  

Vloga se odda izključno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za pridobitev certifikata«. 

Na kuverti se izpiše polni naslov pošiljatelja. Prijava velja kot pravočasna, če je bila zadnji dan 

roka oddana po pošti priporočeno (upošteva se datum poštnega žiga). Nepravočasno prispele 

prijave bodo s sklepom zavržene. 

V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija 

prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, ki 

ga bo v skladu s Pravili o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina 

7.0 določila strokovna komisija, bo vloga s sklepom strokovne komisije zavržena.  

1.6 Odpiranje vlog in izid poziva 

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala v roku enega tedna od roka za oddajo vlog na 

javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Odpiranje vlog ne bo javno. O 

izidu poziva bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 20. 09. 2022. Slavnostna podelitev 

certifikatov bo predvidoma oktobra 2022.  

1.7 Dodatne informacije 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna 

oseba Rozana Mužica (tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si).  
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