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1. Besedilo razpisa
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
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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 prijazne občine. 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 sreda, 11. september 2019, 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
6.0 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 11. 10. 2019. Slavnostna podelitev certifikatov
bo predvidoma novembra 2019.
1.7 Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna
oseba Nina Bavčar Čargo (tel. št. 040 475 677, e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si).
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2. Podatki o predmetu razpisa
Certifikat mladim prijazna občina
Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja
brezposelnosti med mladimi, vse pogostejše so nestalne in manj kakovostne oblike
zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od staršev, občutek
negotovosti in časovni okvir pri oblikovanju lastne družine in odselitvi od doma. Mladost se
torej ne more več pojmovati kot obdobje sorazmerno predvidljivega prehoda iz gotovega
otroštva v gotovo odraslost s stabilno zaposlitvijo in na novo ustvarjeno družino (Lavrič in drugi
2010, 65). Namesto tega se pojavi t.i. podaljšano otroštvo (mladost), ki pomeni vsaj delno
odvisnost od staršev in se (pre)pogosto zavleče v štirideseta leta. Takšno stanje ne prinaša
pozitivnih učinkov ne mladim ne državi. Mladi tako (pre)dolgo ne postanejo samostojni, se
kasneje in manj odločajo za ustvarjanje lastne družine in prevzemanje odgovornosti v življenju
nasploh.
Na doseganje avtonomije mladih vplivajo dejavniki, kot so izobraževanje, služba, bivalne
razmere, njihova informiranost in participacija v različnih institucijah. Dejstvo pa je, da velik
delež mladih ni deležen pogojev, ki bi jim omogočali, da bi trdno, odločno in uspešno stopali
proti odraslosti. Zagotavljanje mladim prijaznejšega okolja je nujen korak na poti do izboljšanja
njihovega položaja v družbi in posledično do zagotavljanja trajnostnega družbenega razvoja.
Lokalna skupnost se svoje vloge pri vzpostavljanju mladim prijaznejšega okolja ne more in ne
sme otepati. V vsaki lokalni skupnosti mora obstajati interes po sodelovanju z mladimi in
mladinskimi organizacijami, ki tam delujejo. Le tako je lahko mladim omogočena aktivna
participacija in sooblikovanje take skupnosti, v kateri tako mladi kot odrasli radi živijo.
Certifikat mladim prijazna občina spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo
vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja in s tem oblikovanju odgovornega odraslega
državljana.

Kaj je certifikat Mladim prijazna občina?
V življenju mladih in njihovem razvoju imajo lokalne oblasti, ki so mladim najbližje, pomembno
vlogo. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo
svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijajo v avtonomnega
družbeno odgovornega odraslega. Le neodvisen človek lahko namreč popolnoma prevzame
odgovornost za lastno prihodnost, uresničuje svoje cilje in hkrati kot odgovoren državljan
izpolnjuje svojo vlogo v družbi. Določene lokalne skupnosti se svoje vloge v življenju mladih že
dobro zavedajo in imajo vzpostavljen sistem ukrepov s področja mladinskih politik, druge pa
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ta naloga še čaka, če želijo vzpostaviti tako lokalno skupnost, v kateri bi mladi radi živeli in
ustvarili sebi lastno prihodnost.
Certifikat Mladim prijazna občina je namenjen priznanju tistih okolij, ki ukrepe s področja
mladinskih politik že izvajajo v zadostni meri. Certifikat predstavlja tudi konkretno usmeritev,
kako izboljšati stanje na področju lokalnih mladinskih politik v lokalnih skupnostih in spodbuja
lokalne oblasti k nadaljevanju dela na tem pogosto zapostavljenem področju.
Za posebno pomembna področja pri osamosvajanju mladih smo med horizontalnimi
mladinskimi politikami prepoznali področje stanovanjske politike, zaposlovanja, izobraževanja
in mobilnosti; poseben pomen pa pripisujemo tudi vertikalni mladinski politiki, ki zajema polje
mladinskega organiziranja in participacije ter informiranja mladih.
Ideja in prvi Certifikat mladim prijazna občina sta nastala v okviru projekta Mladi odpiramo
prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«. Pomen spodbujanja izvajanja
ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik je prepoznal tudi predsednik Republike
Slovenije, ki je častni pokrovitelj certifikata.

V certifikatu identificirana prioritetna področja mladinskih politik
Položaj mladih v lokalni skupnosti je potrebno celovito in načrtno urejati. Le s kontinuiranim
načrtnim ukvarjanjem z mladimi lahko lokalna skupnost zagotovi mladim prijaznejše okolje, ki
je osnova za izboljšanje njihovega položaja v družbi in posledično za zagotavljanje trajnostnega
družbenega razvoja.
Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo. Kot
prednostna področja pri osamosvajanju mladih, na katere se mora lokalna skupnost še
posebej osredotočiti, smo v Certifikatu mladim prijazna občina izpostavili politiko
izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjsko politiko, politiko informiranja mladih, participacije,
mladinskega organiziranja, mobilnosti in izvedbo skupnih projektov med mladimi in Občino.

a) Politika izobraževanja
Mladi se v formalni izobraževalni sistem vključujejo z namenom pridobivanja znanja in
sposobnosti, na podlagi katerih bodo lahko na trgu dela pridobili zaposlitev ter si tako
zagotovili dostojen socialni in ekonomski položaj v družbi. Kakovostno in učinkovito
izobraževanje mladih je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni znanja in torej kakovostno
izobraženo delovno silo, ki nadalje vpliva na razvoj gospodarstva, saj izboljšuje njegovo
konkurenčnost in učinkovitost, prinaša inovacije in tako pospešuje razvoj družbe nasploh ter
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izboljšuje kakovost življenja (Bakovnik, Nina in Beočanin, Tadej 2010a, 11). Vendar formalno
izobraževanje mladim v omejenem časovnem obdobju nudi le del znanj in spretnosti,
potrebnih za pridobitev poklicne kvalifikacije. Preostale ključne kompetence, ki mladim,
skupaj s formalnim izobraževanjem zagotavljajo uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost,
osebnostni in poklicni razvoj ter višjo kakovost življenja, mladi pridobijo z neformalnim
izobraževanjem. Slednje predstavlja vseživljenjski proces, ki se odvija izven formalnih sistemov
izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov (Bakovnik,
Nina in Beočanin, Tadej 2010a, 13).
Lokalna skupnost, ki si želi take mlade, ki bi s svojim znanjem pripomogli k dobrobiti celotne
skupnosti, naj mladim zagotovi ustrezne pogoje tako za formalno kot neformalno
izobraževanje. Mladim prijazna občina izvaja ukrepe s področja izobraževanja mladih in
podpiranja delovanje mladinskih organizacij, ki predstavljajo pomemben vir neformalnega
izobraževanja mladih.

b) Politika zaposlovanja
Delovni potencial mladih je ob zaključku formalnega izobraževanja zelo visok in skupaj z veliko
prilagodljivostjo, željo po delu in nadaljnjem učenju ter kreativnostjo in inovativnostjo, ki so
značilni za mlade, tvori podlago za visoko učinkovitost pri delu. Z delom se posameznik ne
samo preživlja, ampak tudi uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno
odgovornost. Brezposelnost pa povzroča revščino in socialno izključenost, kar je
nesprejemljivo z vidika človekovih pravic in osnovnih vrednot in torej ni v javnem interesu.
Slabe razmere na področju zaposlovanja mladih ne vplivajo negativno le na mlade, ki zato
odlašajo z ustvarjanjem lastne družine, nimajo priložnosti vzpostavljanja in krepitve socialnih
mrež in so posledično nagnjeni k večji socialni izključenosti, ampak tudi za družbo, ki tako
proizvaja bolj apatične mlade z manjšo stopnjo družbene odgovornosti. Z zapostavljanjem
mladih kot delovne sile družba izgubi delovni potencial, ki bi sicer v družbo prinesel nove
razvojne razsežnosti in prispeval h krepitvi splošne družbene blaginje. Za uspešen razvoj
družbe in države so zaposlovanje mladih in vse potrebne predhodne aktivnosti, ki ustvarjajo
primerne pogoje za učinkovito zaposlovanje mladih, ključnega pomena (Bakovnik, Nina in
Beočanin, Tadej 2010b, 14). V procesu ustvarjanja takega okolja, ki bi mladim omogočal
dostop do varnih oblik zaposlitve, ima lokalna skupnost pomembno vlogo. Mladim prijazna
občina z izvajanjem ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih, ustvari mladim prijaznejše
okolje in zmanjša stopnjo brezposelnosti med mladimi na lokalni ravni.
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c) Stanovanjska politika
Odselitev od staršev je eden temeljnih korakov na poti do osamosvajanja mladega
posameznika. Odstotek mladih v starosti od 18 do 34 let, ki še vedno živijo pri starših, v
Sloveniji dosega 67.9%, kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU-27. Posledice takega
položaja in z njim povezanega t.i. podaljšanega otroštva se kažejo v vse daljši odvisnosti mladih
od staršev in kasnejšemu prehodu iz obdobja mladosti v odraslost: mladi v Sloveniji se težje in
kasneje odločajo za ustvarjanje lastne družine ter sprejemanje drugih odgovornosti v življenju.
Mladi, ki se kljub neugodnim razmeram odselijo in skušajo zaživeti samostojno življenje, se
zaradi neugodnega finančnega položaja mladih v Sloveniji, ki pogosto izhaja iz ne-varnih oblik
zaposlitve (delo za določen čas, delo preko podjemne pogodbe ipd.), srečujejo s finančnimi
težavami. Mladi, ki se odločijo za nakup stanovanja, se s prvimi težavami soočajo že pri
najemanju posojila. Dodatno oviro predstavljajo zahteve posojilodajalcev, kot so začetni
polog, trdno zavarovanje kredita ali poroštvo, ki lahko predstavljajo težavo tudi za tiste z
ustreznimi prihodki in delovnim razmerjem za nedoločen čas. (Baumkirher Tanja in drugi
2010a, 9-11).
Lokalna skupnost lahko z ukrepi na področju stanovanjske politike vzpostavi mladim prijazno
skupnost, ki mladim omogoča lažji dostop do prvega stanovanja in posledično hitrejše in lažje
osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti ter nižjo stopnjo odseljevanja mladih.

d) Politika informiranja mladih
Spoštovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin vključuje tudi dostop
mladih do popolnih, objektivnih, razumljivih in zanesljivih informacij o vseh svojih vprašanjih
in potrebah (Evropska listina o informiranju mladih 2004). Informiranje in svetovanje za mlade
predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene
participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije,
pripomore pa tudi k razvijanju aktivnega državljanstva, večji mobilnosti mladih, izboljšanju
kvalitete življenja, večji družbeni odprtosti in vključevanju v družbene procese, ki so za mlade
pomembni. V množici informacij, s katerimi smo vsakodnevno preplavljeni, se posebej
populacija mladih razmeroma težko znajde. Zaradi specifičnosti mladostniškega obdobja je
razvoj sistema informativno-svetovalne dejavnosti, ki mladim namenja posebno skrb,
ključnega pomena. Posebno pozornost pri informiranju mladih velja posvetiti neorganizirani
mladini, saj ta populacija občuti primanjkljaj informacij ostreje kot organizirana mladina (Urad
RS za mladino). Pri posredovanju informacij, ki vplivajo na življenje in aktivnosti mladih, ima
lokalna skupnost poglavitno vlogo in vrsto možnosti, kako posredovati informacije tako, da
dosežejo ciljno publiko mladih. Mladim prijazna občina ima vzpostavljen sistem informiranja
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mladih o ključnih zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje v občini in s tem odločilno vpliva tako
na kakovost življenja mladih v skupnosti kot na lokalno skupnost kot celoto.

e) Politika mobilnosti
Mednarodna učna mobilnost je pomemben instrument za spodbujanje občutka pripadnosti
Evropi, spodbujanje socialnega in poklicnega vključevanja, zagotovitev konkurenčnosti
evropskega gospodarstva v globaliziranem okolju, krepitev evropskega državljanstva in
konkurenčnosti. Vendar ko govorimo o mobilnosti ne smemo pozabiti, da se mladi z
mobilnostjo soočajo že v svoji lokalni skupnosti. Pod pojem mobilnosti namreč prištevamo
tudi možnosti, ki ima mlad človek, da v sprejemljivem času iz točke A doseže točko B v svojem
lokalnem okolju. Gre torej za urejenost mestnega in primestnega prometa, ki mladim poleg
ohranjanja socialne mreže omogoča dostop do delovnega mesta ter izobraževalnih in drugih
za mlade pomembnih ustanov.
Zaradi finančnega stanja (in starosti) so mladi slabše mobilni segment družbe. Največkrat so
odvisni od javnih prevoznih sredstev, s katerimi se prevažajo tako v šolo kot v službo oz. jim
javni prevoz omogoča, da aktivno preživljajo prosti čas. Urejen sistem javnega prevoza je torej
ključen za družbeno življenje mladih, vendar so do javnih prevoznih sredstev največkrat
prikrajšani ravno tisti mladi, ki bi urejen sistem najbolj potrebovali: mladi iz socialno šibkejših
družin in mladi s podeželja. Slabo urejen sistem javnega prevoza že tako zapostavljenim
mladim onemogoča pridobitev primerne zaposlitve in jim zmanjša možnost ohranjanja in
širjena socialnih mrež. Naloga lokalne skupnosti je, da z ukrepi za izboljšanje mobilnosti
mladih, omogoča mladim finančni in stvarni dostop do javnih prevoznih sredstev in hkrati skrbi
za podporo tistim organizacijam, ki pospešujejo mednarodno mobilnost mladih.

f) Participacija mladih
Politično in širše družbeno delovanje mladih kaže na »zdravo« delovanje demokracije in
pozitivno vpliva na oblikovanje identitete mladostnika. Participacija se nanaša na aktivno
udeležbo in resnično vplivanje mladih na odločitve, ki zadevajo njihovo življenje, ne pa njihovo
simbolno ali pasivno prisotnost pri delovanju odraslih. Udejstvovanje se zato ne meri le v
obsegu, ampak tudi v kvaliteti. Kvaliteta udejstvovanja je učinkovita, ko imajo ljudje učinek na
proces, vplivajo na odločitev ali proizvedejo želeni rezultat (Checkoway, 1998). Družbene
inštitucije in organizacije bi morale skrbeti, da ponudijo mladim možnost za večji nadzor nad
tem, kar se jim dogaja, tako da se z njimi posvetujejo, sodelujejo in jim omogočijo, da se
udejstvujejo (Babnik in drugi 2009, 26 ).
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Lokalne in regionalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomembno vlogo pri spodbujanju
njihovega sodelovanja. Mladim prijazna občina mora imeti redno vzpostavljeni sistem
sodelovanja mladih in občine, ki se kaže s formalnimi ali še neformalnimi strukturami (sprva
neformalne strukture pozneje vsekakor prerasejo neformalni okvir), ki tovrstno sodelovanje
omogočajo. Med formalnimi strukturami najdemo najpogosteje mladinske svete lokalnih
skupnosti, komisije za mladinska vprašanja ali odbore za mladino.

g) Mladinsko organiziranje
Podlago za ekonomsko in socialno neodvisnost mladi osvojijo predvsem skozi formalno in
neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje v družini in drugih socialnih mrežah.
Kompetence za aktivno in odgovorno državljanstvo lahko mladi na neposreden način pridobijo
v mladinskih organizacijah, ki predstavljajo edinstveno učno polje demokratičnih procesov.
Mladinske organizacije omogočajo mladim, da vplivajo na družbo, jim pomagajo na poti
ekonomskega in socialnega osamosvajanja ter posledično prispevajo k razvoju države.
Večletno članstvo v mladinskih organizacijah izboljšuje kvaliteto življenja mladih tako v času
vključenosti v organizacijo kot tudi pozneje v življenju, saj zagotavlja pridobivanje znanj,
veščin, pomembnih vrednot in družbene odgovornosti, kar pripomore k uspešnosti
posameznikovega razvoja na vseh življenjskih področjih. Mladinske organizacije s svojimi
aktivnostmi prav tako izboljšujejo kvaliteto življenja v okoljih, v katerih delujejo, saj prinašajo
nove ideje, krepijo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, dajejo pobude za
spremembe in bogatijo ponudbo prostočasnih aktivnosti (Tanja Baumkirher in drugi 2010b,
11-17).
Mladim prijazna občina zato ne zapostavlja mladinskih organizacij, ampak podpira njihovo
delovanje in razvoj.

h) Skupni projekti med mladimi in Občino
Vsaka politika ali delovanje, zasnovano z namenom spodbujanja vključevanja mladih, mora
potekati v takem kulturnem okolju, ki spoštuje mlade in upošteva njihove različne potrebe,
položaj in težnje.
V vsaki lokalni skupnosti mora obstajati interes po sodelovanju z mladinskimi organizacijami
in društvi, ki tam delujejo. S sodelovanjem se razvija in oblikuje mladinska politika v skupnosti,
s katero je mladim omogočena aktivna participacija in s tem oblikovanje skupnosti, v kateri
živijo. Kombinacija izkušenj starejših in mladostne zagnanosti lahko prinese neverjetne
rezultate.
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Ko govorimo o sodelovanju mladih in Občine, govorimo o medgeneracijskem sodelovanju
posebne vrste. To sodelovanje zaradi svoje redkosti ponuja poseben izziv, ki mu je mladim
prijazna občina lahko kos.
S sodelovanjem mladih in lokalnih skupnosti dosegamo več pozitivnih učinkov: (a) programom,
projektom in ukrepom za mlade in druge občane z vključenostjo mladih povečamo
pomembnost in učinkovitost ter sploh kredibilnost; (b) spodbujamo občutek solastništva med
mladimi in odraslimi v projektih ali programih; (c) krepimo sposobnosti vodenja med mladimi;
(č) omogočimo boljše medsebojno razumevanje in prepoznavanje vrednosti dela enih in
drugih; (d) omogočimo spoznavanje sposobnosti in izkušenj mladih pri odraslih ter obratno;
(e) ustvarimo zavezništva med mladimi in odraslimi.
Mladim prijazna občina zato sodelovanje z lokalnimi mladinskimi organizacijami in mladimi
razširi na raven izvajanja konkretnih projektov in aktivnosti, pri katerih sta mladi in Občina
enakopravna partnerja.

Pridobitev Certifikata mladim prijazna občina in podaljšanje veljavnosti
Ukrepi s področja lokalnih mladinskih politik so usmerjeni k integraciji vedno novih generacij
v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spodbujanju čim hitrejšega osamosvajanja
mladih1. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen identificiranim
prioritetnim področjem participacije, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske
politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in skupnih projektov med mladimi in
Občino.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim
skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po
vsaj en ukrep v vseh naštetih področjih mladinskih politik2. S pridobitvijo certifikata se občina,
ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno zaveže, da bo področje
mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju
ohranila oz. dvignila.
Stanje na področju lokalnih mladinskih politik v občinah, ki so certifikat Mladim prijazna občina
že pridobile, bo strokovna komisija s krajšimi letnimi poročili redno preverjala. V kolikor se na
podlagi letnega poročila ugotovijo kršitve oz. nespoštovanje zaveze o izvajanju ukrepov, se
občini Certifikat odvzame.

1

Pri tem upoštevamo definicijo mladih, ki zajema posameznike med 15. in 29. letom starosti.
Pogoji za pridobitev certifikata se razlikujejo za občine in mestne občine. Podrobnosti zahtevanih kriterijev so
objavljene v tej razpisni dokumentaciji oz. v Pravilih o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna
občina.
2
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Po preteku štiriletnega obdobja, za katerega se certifikat podeljuje in v katerem se v mladim
prijaznih občinah ukrepi s področja lokalnih mladinskih politik uspešno izvajajo, se lokalne
skupnosti, ki želijo veljavnost certifikata podaljšati, lahko prijavijo na razpis za podaljšanje
veljavnosti certifikata. Do štiriletnega podaljšanja veljavnosti certifikata so upravičene tiste
občine, ki so stanje na področju mladih v preteklih letih izboljšale in se na podlagi pregleda
stanja in učinkov zavežejo k novim, višjim, kazalnikom uspešnosti izvajanja izbranih ukrepov.
Slednje bo lokalna skupnost dosegala v obdobju podaljšane veljavnosti certifikata3. Tako razpis
za pridobitev Certifikata mladim prijazna občina kot razpis za podaljšanje veljavnosti
omenjenega certifikata bosta občinskim upravam poslana bodisi po pošti, bodisi po
elektronski pošti in objavljena na spletni strani www.mladi-in-obcina.si.

3

Pogoji za podaljšanje veljavnosti certifikata so objavljeni v Pravilih o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata
Mladim prijazna občina.
Viri in literatura
Babnik Jure, Baumkirher Tanja, Beočanin Tadej, Blazinšek Alenka, Brvar Primož, Gril Alenka, Cepin Matej,
Ferjančič Primož, Fištravec Andrej, Hribar Sandi, Rostohar Dženi, Škulj Janez. 2009. Vključevanje, participacija in
aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega dela. Ljubljana: Movit NA Mladina.
Bakovnik Nina in Beočanin Tadej. 2010a. Programski svet Mladinskega sveta Slovenije: Izobraževanje mladih.
Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.
Bakovni Nina k in Beočanin Tadej. 2010a. Programski svet Mladinskega sveta Slovenije: Zaposlovanje mladih.
Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.
Baumkirher Tanja, Bakovnik Nina, Beočanin Tadej. 2010a. Programski svet Mladinskega sveta Slovenije:
Stanovanjska problematika mladih. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.
Baumkirher Tanja, Bakovnik Nina, Beočanin Tadej. 2010b. Programski svet Mladinskega sveta Slovenije:
Mladinsko organiziranje. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.
Checkoway, Barry. 1998. Involving young people in neighborhood development. Children and Youth Services
Review. (20/765-795)
Lavrič Miran, Flere Sergej, Tavčar Krajnc Marina, Klanjšek Rudi, Musil Bojan, Naterer Andrej, Kirbiš Andrej,
Divjak Marko, Lešek Petra. 2011. Družbeni profil mladih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino. Maribor: Založba Aristej.
Evropska listina o informiranju mladih. 2004. Dostopno preko:

http://eryica.org/files/European%20Youth%20Information%20Charter%20%20Slovak%20Version.pdf. (marec 2015)

Certifikata Mladim prijazna občina ─ RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2019

3. Opredelitve pojmov
Za potrebe pričujočega poziva veljajo opredelitve pojmov posameznih elementov mladinskega
sektorja, kot jih definira Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010,
3. člen):
-

-

-

-

-

»mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do
dopolnjenega 29. leta;
»mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja
mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 4. členu tega zakona;
»mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za
mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih
ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
»mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z
namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično
življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter
delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in
demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in
drugimi organizacijami;
»mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno
združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih
izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z
njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot
samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji
je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem
sektorju;
»organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga (tudi mladinski
center);
»mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe),
namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
»mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka
med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in
aktivnih udeležencev;
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4. Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina
Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina

Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim
prijazna občina
verzija 6.0

Ajdovščina, maj 2017
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I. Splošne določbe
1. člen
(vsebina pravil)
S temi pravili se določijo pogoji, kriteriji in postopek za podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina.
2. člen
(certifikat Mladim prijazna občina)
Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo
ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi 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. Pri oceni uspešnosti
izvajanja ukrepov je namenjen poseben poudarek področjem participacije mladih, sistemskega
ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike,
informiranja mladih, mladinskega organiziranja ter skupnih projektov med mladimi in Občino.
3. člen
(način podeljevanja)
Podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina se izvaja na podlagi poziva, ki ga objavi izvajalska
organizacija.
4. člen
(izvajalska organizacija)
Postopke podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina in izbor upravičencev vodi Inštitut za
mladinsko politiko.
II. Pogoji za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina
5. člen
(upravičeni vlagatelj)
Vlagatelj vloge za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina je lahko samoupravna lokalna skupnost
ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.l. RS, št. 108/2006UPB1, 99/2010 Odl.US: U-I-137/10-47, 9/2011).
6. člen
(pogoji za pridobitev certifikata)
Certifikat Mladim prijazna občina prejme tista samoupravna lokalna skupnost, ki:
− je v preteklih dveh koledarskih letih izvedla vsaj en ukrep iz vsakega prednostnega področja
navedenega v 8. členu teh pravil;
− ob vlogi poda izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju, za katerega bo prejela certifikat, ne bo
prenehala z izvajanjem ukrepov, na podlagi katerih je pridobila certifikat.
7. člen
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(dodaten pogoj za Mestne občine)
Samoupravna lokalna skupnost s statusom Mestne občine mora poleg pogojev iz 6. člena teh pravil
izpolnjevati naslednji dodatni pogoj, in sicer:
− v preteklih dveh letih je izvedla vsaj še po en dodaten ukrep v prednostnih področjih
zaposlovanja, stanovanjske politike in organiziranja mladih.
8. člen
(prednostna področja)
Prednostna področja horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik so:
− načrtno obravnavanje področja mladine,
− participacija mladih,
− organiziranje mladih,
− informiranje mladih,
− zaposlovanje mladih,
− izobraževanje mladih,
− stanovanjska politika,
− mobilnost mladih,
− skupni projekti med mladimi in Občino.
9. člen
(opredelitev prednostnih področij in kriterijev za doseganje pogojev)
9.1 člen
(načrtno obravnavanje področja mladine)
Položaj mladih v lokalni skupnosti je potrebno celovito in načrtno urejati. Le s kontinuiranim načrtnim
obravnavanjem mladine lahko lokalna skupnost zagotovi boljše sistemske pogoje za mladinsko delo in
mladinsko politiko ter druge pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih
odločitvah, sofinancira mladinske strukture in zagotavlja javni interes v mladinskem sektorju.
Kriterij 1: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če ima sprejet dokument, s katerim sistemsko ureja področje
mladinskih politik in/ali mladinskega dela v lokalni skupnosti, kot je, na primer:
− odlok o mladini,
− lokalni program (strategija) za mlade;
− drugi akt, s katerim lokalna skupnost ureja področje mladinskih politik in/ali mladinskega dela
ali
− razvojna strategija lokalne skupnosti, v kateri so mladi posebej opredeljeni.
9.2 člen
(participacija mladih)
Participacija mladih v lokalnih skupnostih pomeni vključevanje mladih v odgovorne in izzivalne procese
in odločitve, ki sledijo iz splošnih potreb v lokalni skupnosti, pri čemer omogočimo mladim načrtovanje
in/ali odločanje o zadevah, ki vplivajo na celotno generacijo: torej, soodločanje pri aktivnostih, katerih
vpliv presega udeležene mlade in ima posledice za širšo skupnost.
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Participacija mladih se nanaša na aktivno udeležbo in resnično vplivanje na odločitve, ki zadevajo
življenje in delo mladih, ne pa njihovo simbolno ali pasivno prisotnost pri delovanju lokalnih oblasti.
Udejstvovanje se zato ne meri le v obsegu, ampak tudi v kvaliteti. Kvaliteta udejstvovanja je učinkovita,
ko imajo ljudje učinek na proces, vplivajo na odločitev ali proizvedejo želeni rezultat.
Da bi lahko uresničili čim višjo stopnjo sodelovanja z mladimi, morajo lokalne oblasti v sodelovanju z
mladinskimi organizacijami vpeljati ustrezne strukture, ki omogočajo mladim sodelovanje pri
odločitvah in razpravah, ki se nanašajo nanje. Sprva gre lahko za neformalne strukture, ki pa pozneje
vsekakor prerasejo neformalni okvir in se najpogosteje oblikujejo kot:
− mladinski sveti lokalnih skupnosti,
− komisije za mladinska vprašanja ali
− odbori za mladino.
Lokalna skupnost, ki jo prepoznavamo kot mladim prijazno, ima redno vzpostavljen sistem sodelovanja
mladih z Občino, ki se kaže s formalnimi ali še neformalnimi strukturami, ki tovrstno sodelovanje
omogočajo.
Kriterij 2: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če izpolnjuje Kriterij 2. a ali Kriterij 2. b.:
a) Kriterij 2. a: v lokalni skupnosti je vzpostavljen in je v obdobju zadnjih dveh let redno deloval
vsaj eden od mehanizmov participacije mladih, ki je dajal možnost sodelovanja mladih z
lokalno skupnostjo, tako da je omogočal sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in
drugih predpisov, ki vplivajo na njihovo življenje in delo. Takšni mehanizmi so:
− mladinski svet lokalne skupnosti,
− komisija za mladinska vprašanja,
− odbor za mladino in
− drugi formalni organ – predstavništvo mladih v samoupravni lokalni skupnosti.
V kolikor je bil v obdobju zadnjih dveh let tak mehanizem šele ustanovljen, velja, da
samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj, ne glede na to kdaj je bil mehanizem
ustanovljen, če se izkaže, da je od ustanovitve redno deloval.
b) Kriterij 2. b: v lokalni skupnosti je v obdobju zadnjih dveh let vzpostavljeno redno sodelovanje
med mladimi in lokalno skupnostjo: lokalna skupnost pridobiva mnenja mladih o mladinskih
politikah in mladinskih aktivnostih ter pridobljeno mnenje tudi upošteva pri svojih odločitvah
(neformalne oblike sodelovanja). V kolikor ima Občina sklenjen dogovor o uporabi spletnega
participatornega portala www.predlagam-obcini.si, velja, da samoupravna lokalna skupnost
izpolnjuje pogoj, ne glede na to kdaj je bil dogovor sklenjen, če se izkaže, da Občina svoje
obveznosti, ki ji jih nalaga dogovor, redno izpolnjuje.
9.3 člen
(organiziranje mladih)
Podlago za ekonomsko in socialno neodvisnost osvojijo mladi predvsem skozi formalno in neformalno
izobraževanje; kompetence za aktivno in odgovorno državljanstvo pa lahko na neposreden način
pridobijo v mladinskih organizacijah, ki predstavljajo edinstveno učno polje demokratičnih procesov.
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Mladinske organizacije omogočajo mladim, da vplivajo na družbo, pomagajo jim na poti ekonomskega
in socialnega osamosvajanja ter posledično ključno prispevajo k razvoju države.
Večletno članstvo v mladinskih organizacijah vodi v aktivno in odgovorno državljanstvo in izboljšuje
kvaliteto življenja mladih tako v času vključenosti v organizacijo kot tudi pozneje v življenju, saj
zagotavlja pridobivanje znanj, veščin, pomembnih vrednot in družbene odgovornosti, kar pripomore k
uspešnosti njihovega razvoja na vseh življenjskih področjih.
Mladinske organizacije s svojimi aktivnostmi prav tako izboljšujejo kvaliteto življenja v okoljih, v katerih
delujejo, saj prinašajo nove ideje, krepijo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, dajejo pobude
za spremembe in bogatijo ponudbo prostočasnih aktivnosti.
Mladinske organizacije prinašajo torej številne dolgoročne prednosti tako za vključene mlade kot za
lokalno skupnost, ki naj bi prepoznavala njihov pomen in spodbujala njihovo delovanje. Mladim
prijazna skupnost ne zapostavlja mladinskih organizacij, ampak podpira njihovo delovanje in razvoj.
Kriterij 3: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let kontinuirano izvajala vsaj enega
od naslednjih ukrepov:
− Lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo mladinskim organizacijam prek projektnega
financiranja (možnost prijave projektov in/ali programov) ali stalnih sredstev v občinskem
proračunu.
− Lokalna skupnost sofinancira redno delo mladinskih organizacij.
− Lokalna skupnost sofinancira usposabljanje kadrov – mladinskih delavcev in voditeljev.
− Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene delovanju mladinskih organizacij v kraju
sedeža občine.
− Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene delovanju mladinskih organizacij izven kraja
sedeža občine (npr. v krajevnih skupnostih).
− Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene druženju neorganiziranih mladih v kraju
sedeža občine.
− Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene druženju neorganiziranih mladih izven kraja
sedeža občine (npr. v krajevnih skupnostih).
− Lokalna skupnost nudi finančno podporo mladinskemu centru v občini.
− Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe s področja organiziranja mladih.

9.4 člen
(informiranje mladih)
Informiranje mladih zajema najrazličnejše (nekomercialne) družbene aktivnosti, ki nudijo mladim
informacije s področij, ki jih zadevajo, oz. jim omogočajo, da aktivno odločajo o lastnem osebnem
razvoju. Med osnovne informativne vsebine prištevamo predvsem informacije povezane s šolanjem, s
poklicnim usmerjanjem, z zaposlovanjem, z osamosvajanjem, z zdravjem in s socialnim varstvom, s
pomočjo v stiski, s prostim časom, z zagovorništvom in s pravicami, z aktivnimi dejavnostmi, z
aktivnostmi v prostem času, z ekologijo, z mednarodnimi dejavnostmi …
Pri posredovanju informacij, ki vplivajo na življenje in aktivnosti mladih, ima lokalna skupnost
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pomembno vlogo. V sodobni informacijski družbi ima namreč vrsto možnosti, kako posredovati
informacije, tako da dosežejo ciljno publiko. Mladim prijazna občina ima vzpostavljen sistem
informiranja mladih o ključnih zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje v lokalni skupnosti.
Kriterij 4: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih
ukrepov:
− Lokalna skupnost zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje) informacijske točke o možnostih
izobraževanja/usposabljanja mladih (tudi v obliki spletne strani) ter o učni mobilnosti mladih.
− Lokalna skupnost zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje) informacijske točke o možnostih
zaposlovanja mladih (tudi v obliki spletne strani) ter o delovni mobilnosti mladih.
− Lokalna skupnost skrbi za informiranje mladih o možnostih pridobitve neprofitnih stanovanj in
ugodnejših obrestnih mer, prek informiranja pa jim svetuje tudi v zvezi z nakupom/najemom
stanovanja in s spori z najemodajalci ipd.
− Lokalna skupnost skrbi za informiranje mladih o vseh zadevah, ki neposredno ali posredno
vplivajo na življenje mladih v lokalni skupnosti.
− Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju informiranja mladih.
9.5 člen
(zaposlovanje mladih)
Finančna neodvisnost, ki naj bi jo prinašala zaposlitev, predstavlja osnovo za osamosvojitev mladih.
Visoka stopnja brezposelnosti med mladimi in »nevarne« oz. t. i. fleksibilne oblike zaposlitve (delo za
določen čas, delo s krajšim delovnim časom, delo prek podjemne ali avtorske pogodbe, samozaposlitev
ipd.), ki so značilne prav za mlade, ključno zaznamujejo življenje mladih, ki se tako vse pozneje
osamosvajajo in vstopajo v obdobje odraslosti.
Ustrezna ureditev področja zaposlovanja mladih je ključna za uspešen razvoj družbe. Z delom se
posameznik preživlja, uresničuje svoje potenciale ter razvija svojo osebnost in družbeno odgovornost.
Brezposelnost pa povzroča revščino in socialno izključenost, kar je nesprejemljivo z vidika človekovih
pravic in osnovnih vrednot. Torej, ni v javnem interesu.
Za uspešen razvoj družbe in države so, torej, zaposlovanje mladih in vse potrebne predhodne
aktivnosti, ki ustvarjajo primerne pogoje za učinkovito zaposlovanje le-teh, ključnega pomena.
Zaposlovanje mladih je potrebno spodbujati in podpirati že v prvi fazi odraščanja ter ga aktivno
omogočati v času, ko mladi zapustijo šolski sistem.
Kriterij 5: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih
ukrepov:
− Lokalna skupnost nudi finančne spodbude za samozaposlovanje mladih in pomoč pri
samozaposlitvi.
− Lokalna skupnost subvencionira prve redne pogodbene zaposlitve (za določen in nedoločen
čas) za mlade.
− Lokalna skupnost umešča mlade v eno izmed prednostnih upravičencev na razpisih, ki
spodbujajo podjetništvo, kot je, na primer, razpis, ki nudi sofinanciranje pri nakupu delovnih
sredstev za novonastala podjetja, ki jih ustanovijo mladi podjetniki.
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Lokalna skupnost zagotavlja oprostitev dajatev za mlade podjetnike, kot je, na primer,
oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Lokalna skupnost nudi olajšave za gospodarske družbe, ki so registrirane v lokalni skupnosti in
imajo med zaposlenimi najmanj 15-odstotni delež mladih.
Lokalna skupnost ima vzpostavljen center za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti
(podjetniški inkubator).
Lokalna skupnost je (so)ustanovila kooperativo za mlade, ki deluje kot učni center, kjer lahko
mladi pridobijo delovne izkušnje, opravijo pripravništvo ipd., oziroma podpira delovanje
takšne kooperative.
Lokalna skupnost objavlja razpise za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v
lokalni skupnosti, ki jih ustanovijo mladi podjetniki.
Lokalna skupnost zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v službah občinske uprave in
drugih javnih institucij v občinskem upravljanju.
Lokalna skupnost sofinancira programe karierne orientacije, načrtovanja in svetovanja na
področju zaposlovanja mladih.
V lokalni skupnosti je vzpostavljeno lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih
na lokalnem trgu dela.
Lokalna skupnost zagotavlja sofinanciranje programov spodbujanja delovne aktivnosti
dolgotrajno brezposelnih mladih v lokalni skupnosti.
Lokalna skupnost zagotavlja nepovratna sredstva za dejavnosti socialnega podjetništva mladih,
ki so v skladu z javnim interesom lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost sofinancira programe informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva
za samozaposlovanje in podjetništvo mladih v lokalni skupnosti.
Lokalna skupnost organizira lokalne zaposlitvene sejme.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju zaposlovanja mladih.
9.6 člen
(izobraževanje mladih)

Učenje je proces, ki poteka skozi celotno obdobje našega življenja. Mladi se izobražujejo formalno ali
neformalno. Pod pojmom formalno izobraževanje razumemo načrtovan proces učenja oz. pridobivanja
znanja, ki sledi vnaprej določenim ciljem in se odvija v formalnih institucijah za izobraževanje in
usposabljanje ter vodi do splošno priznanih diplom in kvalifikacij. Neformalno izobraževanje je prav
tako načrtovan proces učenja oz. pridobivanja znanja, vendar se odvija izven formalnih sistemov
izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Bistven poudarek
daje aktivnosti in samoiniciativnosti udeležencev. Neformalno učenje se lahko odvija v okviru
aktivnosti organizacij in skupin civilne družbe ali na delovnem mestu.
Za celovito izobraževanje mladih je prvenstvenega pomena povezovanje obeh stebrov izobraževanja.
Njun komplementaren odnos zagotavlja mladim uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost,
osebnostni in poklicni razvoj ter višjo kakovost življenja.
Lokalna skupnost, ki si želi mladih, ki bi s svojim znanjem pripomogli k dobrobiti celotne skupnosti, naj
jim zagotovi ustrezne pogoje za izobraževanje. Slednje lahko doseže z izvajanjem različnih ukrepov s
področja izobraževanja mladih.
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Kriterij 6: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih
ukrepov:
− Lokalna skupnost sofinancira projekte in programe (formalnih ali neformalnih) usposabljanj za
mlade.
− Lokalna skupnost razpisuje štipendije za mlade.
− Lokalna skupnost sofinancira kadrovske štipendije za deficitarne poklice.
− Lokalna skupnost razpisuje štipendije za mlade s socialno slabšim položajem.
− Lokalna skupnost razpisuje denarne spodbude učencem, dijakom in študentom v lokalni
skupnosti, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih
dejavnostih.
− Lokalna skupnost nudi infrastrukturno podporo neformalnim ali formalnim izobraževalnim
programom.
− Lokalna skupnost omogoča mladim ali mladinskim organizacijam brezplačno uporabo občinske
infrastrukture za izvajanje programov izobraževanj.
− Lokalna skupnost zagotavlja možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske uprave
in drugih javnih institucij v občinskem upravljanju.
− Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju izobraževanja mladih.
9.7 člen
(stanovanjska politika)
Odselitev od staršev je eden prvih korakov na poti do osamosvajanja mladega posameznika. Posledice
pozne odselitve in z njo povezanega t. i. podaljšanega otroštva se kažejo v vse daljši odvisnosti mladih
od staršev in poznejšem prehodu iz obdobja mladosti v odraslost: mladi se v Sloveniji teže in kasneje
odločajo za ustvarjanje lastne družine ter za sprejemanje drugih odgovornosti v življenju.
Na področju reševanja stanovanjske problematike mladih ima ključno vlogo lokalna skupnost, ki lahko
z ukrepi na področju stanovanjske politike mladim omogoča lažji dostop do prvega stanovanja in
posledično hitrejše in lažje osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti ter nižjo stopnjo izseljevanja
mladih. Takšna politika prinaša prednosti tako za mlade kot tudi za lokalno skupnost.
Kriterij 7: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih
ukrepov:
− Lokalna skupnost uvršča v razpisu za podelitev neprofitnih najemniških stanovanj mlade v
posebno kategorijo upravičencev.
− Lokalna skupnost zagotavlja nižje obrestne mere za mlade, ki rešujejo prvo stanovanjsko
vprašanje.
− Lokalna skupnost ima sprejet lokalni stanovanjski program, v katerem so mladi izpostavljena
ciljna skupina.
− Lokalna skupnost nudi pod ugodnimi pogoji stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega
mladega posameznika.
− Lokalna skupnost subvencionira mladim najemnine.
− V lokalni skupnosti je ustanovljena stanovanjska zadruga.
− Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe za rešitev prvega stanovanjskega problema mladih.
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9.8 člen
(mobilnost mladih)
Mobilnost mladih je zmožnost mladih, da v okviru doseganja ciljev za osebnostni razvoj, kot so
osamosvajanje, prostovoljsko in mladinsko delo, vključevanje v izobraževalne sisteme in programe,
strokovna usposabljanja, zaposlitveni in karierni cilji, bivanjske priložnosti ter prostočasne aktivnosti,
prehajajo med različnimi kraji v matični državi in zunaj nje.
Mladi se z mobilnostjo soočajo že v svoji lokalni skupnosti. Pod pojem mobilnost prištevamo možnosti,
ki jih ima mlad posameznik, da v sprejemljivem času iz točke A doseže točko B v svojem lokalnem
okolju, kar zagotavlja urejenost mestnega, primestnega in medmestnega prometa.
Mobilnost mladih v Evropi, ki temelji na načelu svobodnega gibanja omogočenega vsem evropskim
državljanom, ima osrednjo vlogo v evropskem sodelovanju na področju formalnega ali neformalnega
izobraževanja in usposabljanja. Mednarodna učna mobilnost je pomemben instrument za spodbujanje
občutka pripadnosti Evropi ter socialnega in poklicnega vključevanja, za zagotovitev konkurenčnosti
evropskega gospodarstva v globaliziranem okolju ter za krepitev evropskega državljanstva in
konkurenčnosti. Smisel mednarodne učne mobilnosti je obogatitev znanja in izkušenj mladih, utrditev
njihove sposobnosti prilagajanja, zagotovitev boljših možnosti zaposlovanja ter krepitev
medkulturnega razumevanja prek komunikacije v različnih jezikih in dojemanja različnih kultur.
Naloga lokalne skupnosti je, da z ukrepi za izboljšanje mobilnosti mladih, omogoča mladim finančni in
stvarni dostop do javnih prevoznih sredstev in hkrati skrbi za podporo tistim organizacijam ali
skupinam, ki pospešujejo mednarodno mobilnost mladih.
Kriterij 8: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let izvajala vsaj enega od naslednjih
ukrepov:
− Lokalna skupnost upošteva potrebe mladih pri urbanističnem načrtovanju in sistemih javnega
prevoza.
− Lokalna skupnost sofinancira prevoze dijakov in študentov v kraju bivanja in kraju študija ali
med njima.
− Lokalna skupnost podpira programe izobraževanj za uporabo koles in pospešuje razvoj
kolesarske kulture.
− Lokalna skupnost razvija prometno strategijo, ki spodbuja javni prevoz in aktivira večje število
prebivalcev k uporabi koles.
− Lokalna skupnost zagotavlja prevoz mladih na prostočasne aktivnosti, v primeru da prevoz v
okviru obstoječih programov javnega prevoza ne obstaja.
− Lokalna skupnost sofinancira programe in projekte, ki spodbujajo mednarodno mobilnost
mladih.
− Lokalna skupnost sodeluje s pobratenimi občinami/mesti in vključuje mlade v program
sodelovanja.
− Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju mobilnosti mladih.
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9.9 člen
(skupni projekti med mladimi in Občino)
Vsaka politika ali delovanje, ki je zasnovano z namenom spodbujanja vključevanja mladih, mora
potekati v takšnem kulturnem okolju, ki spoštuje mlade in upošteva njihove potrebe, položaj in težnje.
S sodelovanjem mladih in lokalnih skupnosti dosegamo več pozitivnih učinkov: (a) programom,
projektom in ukrepom za mlade in druge občane večamo z vključenostjo mladih pomembnost,
učinkovitost in kredibilnost; (b) v projektih in programih spodbujamo občutek solastništva med
mladimi in odraslimi; (c) krepimo sposobnosti vodenja med mladimi; (č) omogočamo boljše
medsebojno razumevanje in prepoznavanje vrednosti dela enih in drugih; (d) omogočamo spoznavanje
sposobnosti in izkušenj mladih s strani odraslih in obratno; (e) ustvarjamo zavezništva med mladimi in
odraslimi.
Mladim prijazna občina tako razširi sodelovanje z lokalnimi mladinskimi organizacijami in mladimi na
raven izvajanja konkretnih projektov in aktivnosti, pri katerih so mladi in Občina enakopravni partnerji.
Kriterij 9: samoupravna lokalna skupnost izpolnjuje pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina na tem prednostnem področju, če je v obdobju zadnjih dveh let v sodelovanju z mladimi izvedla
vsaj en skupen projekt. Recimo:
− izvedba občinske prireditve ali drugih dogodkov v soorganizaciji mladih in Občine;
− skupna priprava aktov ali ukrepov na področju mladine;
− skupne aktivnosti urejanja javnih površin;
− skupna izvedba drugih aktivnosti oz. projektov.

III. Postopek podeljevanja certifikata
10. člen
(postopek pridobitve certifikata)
Izvajalska organizacija objavi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si javni poziv za pridobitev
certifikata Mladim prijazna občina. V pozivu in spremljajoči dokumentaciji morajo biti navedeni vsi
potrebni podatki, ki omogočajo vlagatelju ustrezno pripravo in pošiljanje vloge na javni poziv,
opredeljene pa morajo biti tudi vse zahteve, ki jih mora izpolnjevati vloga, da velja kot formalno
popolna.
O javnem pozivu se po elektronski in/ali navadni pošti smiselno obvesti samoupravne lokalne skupnosti
v Republiki Sloveniji.
Vlogo na javni poziv mora vlagatelj vložiti v roku in na način, ki je določen v javnem pozivu. Rok za
predložitev vloge mora biti najmanj 6 tednov.
11. člen
(vloga)
Vloga obsega izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec, ki je ob pozivu del razpisne
dokumentacije.
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Vlogi za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina mora vlagatelj priložiti dokazila o izpolnjevanju
kriterijev za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina določena v 12. členu teh pravil.
Vlogi za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina lahko vlagatelj priloži pisma podpore mladinskih
organizacij s sedežem na območju lokalne skupnosti prijaviteljice.
Podrobnejša navodila za vlaganje vlog se objavijo na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in v javnem
pozivu.
12. člen
(dokazila o izpolnjevanju kriterijev)
Dokazila o izpolnjevanju kriterijev določenih v 9. členu teh pravil so lahko:
−
sprejeti odloki in pravilniki, ki izkazujejo izvajanje ukrepov;
−
objavljene razpisne dokumentacije lokalne skupnosti, ki izkazujejo izvajanje ukrepov;
− izseki iz sprejetega odloka o proračunu lokalne skupnosti ali izseki potrjenega zaključnega
računa, ki izkazujejo izvajanje ukrepov;
−
potrjena poročila o izvajanju ukrepov;
−
druga dokazila, ki nedvomno izkazujejo izvajanje ukrepov.
13. člen
(pregled in vrednotenje prijav)
Za pregled in vrednotenje prijav je pristojna štiričlanska komisija, ki jo imenuje odgovorna oseba
izvajalske organizacije, sestavljajo pa jo: 2 predstavnika Inštituta za mladinsko politiko, predstavnik
Skupnosti občin Slovenije in predstavnik zainteresirane javnosti. Predlog za imenovanje predstavnika
Skupnosti občin Slovenije poda Skupnost občin Slovenije. Predlog za predstavnika zainteresirane
javnosti izbere odgovorna oseba izvajalske organizacije na podlagi posameznikov, ki s svojim delom
ključno prispevajo k razvoju lokalnih mladinskih politik v letu podeljevanja certifikata. Komisija odpira
samo popolno opremljene in pravočasno vložene vloge v skladu z določili poziva. O odpiranju prijav se
vodi zapisnik.
Komisija v 15. dneh po odpiranju vlog pisno pozove tiste vlagatelje, ki niso predložili popolnih vlog, da
jih dopolnijo. V pozivu za dopolnitev vloge se navede, kateri dokumenti, podatki ali dokazila manjkajo
in rok za dopolnitev prijave, ki ne sme biti krajši od treh (3) in ne daljši od 15 dni.
Komisija pregleda in vsebinsko ovrednoti popolne vloge v skladu s pogoji in na podlagi kriterijev
določenih v javnem pozivu in teh pravilih. O pregledu in vrednotenju vlog se vodi zapisnik.
Strokovna komisija glasuje o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize vlog in razprave o njih.
Izbrani so tisti kandidati, za katere glasuje večina članov strokovne komisije.
Po opravljenem vrednotenju prijav komisija pripravi seznam vlagateljev glede na izpolnjevanje pogojev
in predlog seznama upravičencev do pridobitve certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podpišejo
člani komisije ter ga predložijo direktorju izvajalske organizacije v potrditev.
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14. člen
(izbor prejemnikov certifikata)
O izboru prejemnikov certifikata na predlog komisije odloči direktor izvajalske organizacije s sklepom.
Sklep vsebuje naslednje podatke: seznam vlagateljev, seznam vlog, ki so bile dopolnjene, seznam
zavrženih vlog zaradi nepopolnosti, seznam vlagateljev, ki so oddali popolne prijave, seznam in število
prejemnikov certifikata in druge podatke, ki so bistvenega pomena za izbor prejemnikov certifikata. V
obrazložitvi sklepa se navedene odločitve oziroma ugotovitve utemeljijo.
Izvajalska organizacija izda vsem uspešnim vlagateljem sklep o dodelitvi certifikata Mladim prijazna
občina. Neuspešnim vlagateljem pa izda izvajalska organizacija sklep o zavrnitvi vloge z utemeljitvijo.
15. člen
(podelitev certifikatov)
Certifikate Mladim prijazna občina podeljuje direktor izvajalske organizacije. Podelitev certifikatov
Mladim prijazna občina je javna.
Nosilke certifikata Mladim prijazna občina se certificira z listino. Obliko in vsebino listine določi direktor
izvajalske organizacije.
16. člen
(obdobje veljavnosti certifikata)
Certifikat Mladim prijazna občina se podeli za obdobje štirih let.
17. člen
(poročanje)
Strokovna komisija bo stanje na področju lokalnih mladinskih politik v občinah, ki so pridobile certifikat
Mladim prijazna občina, redno preverjala s krajšimi letnimi poročili.

IV. Prehodna in končna določba
18. člen
(podaljšanje veljavnosti certifikata)
Po preteku štirih let lahko samoupravna lokalna skupnost izvajalski organizaciji vloži vlogo za
podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina, pri čemer mora izkazati napredek na
področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik.
19. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila se uporabljajo za četrto in vsako nadaljnje podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina.
Ta pravila so lahko predmet sprememb ob nadaljnjem razvoju certificiranja mladim prijaznih občin.
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20. člen
(uveljavitev pravil)
Ta pravila pričnejo veljati z dnem objave na spletnem portalu www.mladi-in-obcina.si.

Ajdovščina, 10. maj 2017

Rozana Mužica,
direktorica Inštituta za mladinsko politiko
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5. Razpisni obrazci
5.1 Vloga za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2019─2023

VLOGA
ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023

1. Podatki o lokalni skupnosti

Naziv lokalne skupnosti:
Naslov:
Pošta in poštna številka:
Elektronski naslov:
Ime in priimek župana/-je:

2. Kontaktna oseba prijavitelja

Ime in priimek:
Telefon:
Elektronski naslov:
Delovno mesto:

Vlagamo vlogo za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina.
Kraj in datum:

Žig in podpis župana/-je:
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5.2 Utemeljitev predloga za pridobitev certifikata

Vloga na javni poziv za pridobitev certifikata Mladim
prijazna občina

Utemeljitev predloga

Prijavitelj (naziv
samoupravne lokalne
skupnosti):
Kontaktna oseba, telefon
in e-naslov:
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I. Povzetek
Prijavitelj izjavlja, da izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v skladu s Pravili
o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina. V obdobju preteklih dveh
koledarskih let (2017 in 2018) je prijavitelj izvajal ukrepe mladinske politike, kot sledi:

Prednostno
področje
Načrtno
obravnavanje
področja mladine
Participacija
mladih
Organiziranje
mladih
Informiranje
mladih
Zaposlovanje
mladih
Izobraževanje
mladih
Stanovanjska
politika
Mobilnost mladih
Skupni projekti

Izvajanje ukrepov
v prednostnem
področju
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Utemeljitev predloga (do 30 vrstic):

Število ukrepov v
preteklih dveh
koledarskih letih
(2017 in 2018)

Navedba ukrepov
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II. Dejavnost prijavitelja po prioritetnih področjih z dokazili
II. a Načrtno obravnavanje področja mladine
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju:
Sprejeti akti oz. akti v
odlok o mladini
veljavi v preteklih dveh
lokalni program za mlade
koledarskih letih
lokalna strategija za mlade
lokalni akcijski program za mlade
razvojna strategija Občine, v kateri so mladi posebej opredeljeni
drugi akt, s katerim lokalna skupnost ureja področje mladinskih politik
in/ali mladinskega dela (navedite, kateri):
Vsebina akta (v primeru
Naziv:
več aktov kopirajte
vrstico)
Vsebina (do 7 vrstic):

Ključne rešitve (do 10 vrstic):

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, strategije,
poročila)

Navedite dokazila – priloge utemeljitvi predloga:
−
−
−
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II. b Participacija mladih
Samoupravna lokalna skupnost dosega naslednji kriterij za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina (označite doseganje enega ali obeh kriterijev):
V lokalni skupnosti je vzpostavljen in je v obdobju zadnjih dveh let redno deloval vsaj eden od
mehanizmov participacije mladih, ki omogoča sodelovanje mladih z lokalno skupnostjo, tako da je
omogočal sodelovanje mladih pri sprejemanju predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih.

V lokalni skupnosti je v obdobju zadnjih dveh let vzpostavljeno redno sodelovanje med mladimi in
lokalno skupnostjo: lokalna skupnost pridobiva mnenja mladih o mladinskih politikah in mladinskih
aktivnostih ter pridobljeno mnenje tudi upošteva pri svojih odločitvah (neformalne oblike
sodelovanja).
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – mehanizmi
participacije mladih (izpolnijo tisti, ki dosegajo prvi pogoj):
Vzpostavljeni oziroma
mladinski svet lokalne skupnosti
redno delujoči
komisija za mladinska vprašanja
mehanizmi za
odbor za mladino
participacijo mladih
drugi formalni organ – predstavništvo mladih v samoupravni lokalni
skupnosti (navedite, kateri):
Opis delovanja
mehanizma na področju
participacije mladih s
poudarkom na delu
organov in strokovnih
služb lokalne skupnosti
(do 20 vrstic)
Dokazila (sprejeti odloki, Navedite dokazila – priloge utemeljitvi predloga:
statut Občine, poročila,
−
zapisniki sestankov)
−
−
Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – neformalne oblike
participacije mladih (izpolnijo tisti, ki dosegajo drugi pogoj):
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Opredelitev oblike
sodelovanja z mladimi
Opis sodelovanja z
mladimi in spodbujanja
participacije mladih v
lokalni skupnosti (do 20
vrstic)
Dokazila (zapisniki
sestankov, druga
dokazila)

participatorni portal www.predlagam-obcini.si
druga neformalna oblika sodelovanja z mladimi

Navedite dokazila – priloge utemeljitvi predloga:
−
−
−
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II. c Organiziranje mladih
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – kontinuirano izvajanje
vsaj enega (dveh za Mestne občine) od ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Ukrep
Lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo mladinskim
organizacijam prek projektnega financiranja (možnost prijave projektov
in/ali programov) ali stalnih sredstev v občinskem proračunu.
Lokalna skupnost sofinancira redno delo mladinskih organizacij.
Lokalna skupnost sofinancira usposabljanje kadrov – mladinskih
delavcev in voditeljev.
Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene delovanju
mladinskih organizacij v kraju sedeža občine.
Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene delovanju
mladinskih organizacij izven kraja sedeža občine (npr. v krajevnih
skupnostih).
Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene druženju
neorganiziranih mladih v kraju sedeža občine.
Lokalna skupnost zagotavlja prostore namenjene druženju
neorganiziranih mladih izven kraja sedeža občine (npr. v krajevnih
skupnostih).
Lokalna skupnost nudi finančno podporo mladinskemu centru v
občini.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe s področja organiziranja
mladih (navedite, katere(-ga)):
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija,
fotokopije pogodb, akt o
proračunu ipd.)

−
−
−
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II. č Informiranje mladih
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega od
ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Izvajanje
ukrepa
s
Lokalna skupnost zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje)
področja
informiranja informacijske točke o možnostih izobraževanja/usposabljanja mladih
mladih
(tudi v obliki spletne strani) ter njihovi učni mobilnosti.
Lokalna skupnost zagotavlja (izvaja ali financira izvajanje)
informacijske točke o možnostih zaposlovanja mladih (tudi v obliki
spletne strani) ter njihovi delovni mobilnosti.
Lokalna skupnost skrbi za informiranje mladih o možnostih
pridobitve neprofitnih stanovanj in ugodnejših obrestnih mer ter za
svetovanje o nakupu/najemu stanovanja, pri sporih z najemodajalci ipd.
Lokalna skupnost skrbi za informiranje mladih o vseh zadevah, ki
neposredno ali posredno vplivajo na njihovo življenje v lokalni
skupnosti.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju informiranja
mladih (navedite, katere(-ga)):
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija, potrjena
poročila, informacijski
materiali, prispevki iz
medijev ipd.)

−
−
−
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II. d Zaposlovanje mladih
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega
(dveh za Mestne občine) od ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Ukrep
Lokalna skupnost nudi finančne spodbude za samozaposlovanje
mladih in pomoč pri samozaposlitvi.
Lokalna skupnost umešča mlade v eno izmed prednostnih skupin
upravičencev na razpisih, ki spodbujajo podjetništvo, kot je, na primer,
razpis, ki nudi sofinanciranje pri nakupu delovnih sredstev za
novonastala podjetja, ki jih ustanovijo mladi podjetniki.
Lokalna skupnost subvencionira prve redne pogodbene zaposlitve
(za določen in nedoločen čas) za mlade.
Lokalna skupnost zagotavlja oprostitev dajatev za mlade podjetnike,
kot je, na primer, oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Lokalna skupnost nudi olajšave za gospodarske družbe, ki so
registrirane v lokalni skupnosti in imajo med zaposlenimi najmanj
petnajstodstotni delež mladih.
Lokalna skupnost ima vzpostavljen center za spodbujanje
konkurenčnosti in inovativnosti (podjetniški inkubator).
Lokalna skupnost je (so)ustanovila kooperativo za mlade, ki deluje
kot učni center, kjer lahko mladi pridobijo delovne izkušnje, opravijo
pripravništvo ipd., oziroma podpira delovanje takšne kooperative.
Lokalna skupnost objavlja razpise za subvencioniranje stroškov za
delovanje mladih podjetij v lokalni skupnosti, ki jih ustanovijo mladi
podjetniki.
Lokalna skupnost zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v
službah občinske uprave in drugih javnih institucij v občinskem
upravljanju.
Lokalna skupnost sofinancira programe karierne orientacije,
načrtovanja in svetovanja na področju zaposlovanja mladih.
V lokalni skupnosti je vzpostavljeno lokalno partnerstvo za
spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.
Lokalna skupnost zagotavlja sofinanciranje programov spodbujanja
delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih mladih v lokalni skupnosti.
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Lokalna skupnost zagotavlja nepovratna sredstva za dejavnosti
socialnega podjetništva mladih, ki so v skladu z javnim interesom
lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost sofinancira programe informiranja, svetovanja,
usposabljanja in mentorstva za samozaposlovanje in podjetništvo
mladih v lokalni skupnosti.
Lokalna skupnost organizira lokalne zaposlitvene sejme.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju zaposlovanja
mladih (navedite, katere(-ga)):
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija, potrjena
poročila, akt o
proračunu, zaključni
račun ipd.)

−
−
−
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II. e Izobraževanje mladih
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega od
ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Ukrep
Lokalna skupnost sofinancira projekte in programe (formalnih ali
neformalnih) usposabljanj za mlade.
Lokalna skupnost razpisuje štipendije za mlade.
Lokalna skupnost sofinancira kadrovske štipendije za deficitarne
poklice.
Lokalna skupnost razpisuje štipendije za mlade s socialno slabšim
položajem.
Lokalna skupnost razpisuje denarne spodbude učencem, dijakom in
študentom v lokalni skupnosti, ki dosegajo dobre učne rezultate in
izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Lokalna skupnost nudi infrastrukturno podporo neformalnim ali
formalnim izobraževalnim programom.
Lokalna skupnost omogoča mladim ali mladinskim organizacijam
brezplačno uporabo občinske infrastrukture za izvajanje programov
izobraževanj.
Lokalna skupnost zagotavlja možnost opravljanja študijske prakse v
službah občinske uprave in drugih javnih institucij v občinskem
upravljanju.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju izobraževanja
mladih.
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija, potrjena
poročila, akt o
proračunu, zaključni
račun ipd.)

−
−
−
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II. f Stanovanjska politika za mlade
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega
(dveh za Mestne občine) od ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Ukrep
Lokalna skupnost uvršča mlade v razpisu za podelitev neprofitnih
najemniških stanovanj v posebno kategorijo upravičencev.
Lokalna skupnost zagotavlja nižje obrestne mere za mlade, ki
rešujejo prvo stanovanjsko vprašanje.
Lokalna skupnost ima sprejet lokalni stanovanjski program, v
katerem so mladi izpostavljena ciljna skupina.
Lokalna skupnost nudi pod ugodnimi pogoji stanovanje za družbeno
nadpovprečno aktivnega mladega posameznika.
Lokalna skupnost subvencionira najemnine mladim.
V lokalni skupnosti je ustanovljena stanovanjska zadruga.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe za rešitev prvega
stanovanjskega problema mladih.
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija, potrjena
poročila, akt o
proračunu, zaključni
račun ipd.)

−
−
−
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II. g Mobilnost mladih
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega od
ukrepov (v primeru več ukrepov, kopirajte tabelo):
Ukrep
Lokalna skupnost upošteva pri urbanističnem načrtovanju in
sistemih javnega prevoza potrebe mladih.
Lokalna skupnost sofinancira prevoze dijakov in študentov v kraju
bivanja in kraju študija ali med njima.
Lokalna skupnost podpira programe izobraževanj za uporabo koles
in pospešuje razvoj kolesarske kulture.
Lokalna skupnost razvija prometno strategijo, ki spodbuja javni
prevoz in aktivira večje število prebivalcev k uporabi koles.
Lokalna skupnost zagotavlja prevoz mladih na prostočasne
aktivnosti, v primeru da prevoz v okviru obstoječih programov javnega
prevoza ne obstaja.
Lokalna skupnost sofinancira programe in projekte, ki spodbujajo
mednarodno mobilnost mladih.
Lokalna skupnost sodeluje s pobratenimi občinami/mesti in
vključuje mlade v program sodelovanja.
Lokalna skupnost izvaja druge ukrepe na področju mobilnosti
mladih.
Opredelitev in opis
ukrepa (do 15 vrstic)

Dokazila (sprejeti odloki,
pravilniki, sklepi,
objavljena razpisna
dokumentacija, potrjena
poročila, akt o
proračunu, zaključni
račun ipd.)

−
−
−
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II. h Skupni projekti med mladimi in Občino
Utemeljitev aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju (do 15 vrstic):

Konkretizacija utemeljitve aktivnosti prijavitelja na prednostnem področju – izvajanje vsaj enega
skupnega projekta med mladimi in Občino (v primeru več projektov, kopirajte tabelo):
Projekt
Soorganizacija občinskih prireditev ali drugih dogodkov.
Sodelovanje pri pripravi aktov ali ukrepov na področju mladine.
Sodelovanje pri urejanju javnih površin.
Sodelovanje pri izvedbi drugih aktivnosti oz. projektov.
Opredelitev in opis
sodelovanja (do 15 vrstic)

Dokazila (poročilo o
projektu/dogodku,
zapisnik sestanka
skupnega
organizacijskega odbora
ipd.)

−
−
−
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III. Dodatne informacije
Prijavitelj poda kakršnekoli dodatne informacije povezane z vsebino prijave na javni poziv za pridobitev
certifikata Mladim prijazna občina (neobvezno):

IV. Izjava
Izjavljam, da so vsi podatki resnični.

Kraj in datum:

______________________________

Žig:

Podpis župana/-je:

______________________________
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5.3 Izjava o kontinuiranem izvajanju ukrepov za obdobje veljavnosti certifikata

IZJAVA PRIJAVITELJA O KONTINUIRANEM IZVAJANJU UKREPOV S PODROČJA LOKALNIH
MLADINSKIH POLITIK ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATA

Lokalna skupnost (naziv lokalne skupnosti) ___________________________________________________
se zavezuje, da v obdobju od leta 2019 do leta 2023, za katerega bo lokalna skupnost prejela certifikat
Mladim prijazna občina, ne bo prenehala z izvajanjem ukrepov iz prednostnih področij lokalnih
mladinskih politik v obsegu, ki je bil podlaga za pridobitev certifikata.

Kraj in datum:

______________________________

Žig:

Podpis župana/je:
______________________________
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5.4

Izjava o skrbi za prepoznavnost znamke Mladim prijazna občina

IZJAVA PRIJAVITELJA O SKRBI ZA PREPOZNAVNOST ZNAMKE MLADIM PRIJAZNA OBČINA V
OBDOBJU VELJAVNOSTI CERTIFIKATA

Lokalna skupnost (naziv lokalne skupnosti) ____________________________________________________
se zavezuje, da bo v obdobju od leta 2019 do leta 2023, za katerega bo lokalna skupnost prejela
certifikat Mladim prijazna občina, v skladu s svojimi zmožnostmi skrbela za prepoznavnost in promocijo
pridobljenega certifikata z ukrepi, kot so objava znamke Mladim prijazna občina na spletni strani
lokalne skupnosti, objava o prejetem certifikatu v lokalnih medijih, označitev mladinskih objektov z
znamko Mladim prijazna občina ipd.

Kraj in datum:

______________________________

Žig:

Podpis župana/je:
______________________________
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5.5

Pismo podpore (neobvezno)

Naziv mladinske organizacije:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba (ime in
priimek, funkcija v organizaciji,
e-mail ali telefon):

PISMO PODPORE4

Mladinska organizacija (naziv mladinske organizacije) __________________________________________
podpira kandidaturo (naziv lokalne skupnosti) _______________________________________________za
pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje od leta 2019 do leta 2023.

Kraj in datum:

______________________________

4 Pismo

Žig:

Podpis zastopnika
mladinske organizacije:
______________________________

podpore lahko podpiše le mladinska organizacija, ki je NI ustanovila lokalna skupnost in ima sedež na območju Občine
vlagateljice. V kolikor pismo podpore podpiše lokalni mladinski svet, je enako, kot bi ga podpisale tudi vse njegove organizacije
članice.

