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Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje za 

lokalne skupnosti, ki uspešno izvajajo ukrepe s 

področja mladinskih politik. S tem ukrepi želijo 

mladim (starim od 15 do vključno 29 let) olajšati 

integracijo v ekonomsko, kulturno in politično 

življenje v skupnosti. Certifikat, ki ima 4-letno 

veljavnost, podeljuje Inštitut za mladinsko politiko 

v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod 

častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 

Pahorja.

 

Občina Vojnik je ta certifikat pridobila že leta 2014 in 

ves ta čas se trudi, da mladim ponudi kar se da prijazno 

okolje. Mladi so tako vključeni v sistem odločanja, saj 

imajo od leta 2018 v občinskem svetu svojo predstavnico, 

omenjena pa je bila tudi svetnica v mandatnem obdobju 

2014-2018 in prav tako v tem obdobju predsednica 

Odbora za družbene dejavnosti. V letu 2019 pa je župan 

imenoval tudi Komisijo za mladinska vprašanja. 

Lokalna skupnost tako:

- zagotavlja finančno podporo mladinskim organizacijam 

preko stalnih sredstev v občinskem proračunu, ki 

se letno dodelijo društvom na podlagi pravilnika in 

javnega razpisa za druga društva; 

- skrbi za informiranje mladih o zadevah, ki posredno 

ali neposredno vplivajo na njihovo življenje v lokalni 

skupnosti. Za prenos informacij poskrbi na način, ki je 

mladim blizu (email, Facebook, spletne strani, radio). 

V občinskem glasilu imamo rubriko ''Na mladih svet 

stoji'';

- nudi strokovno in finančno pomoč pri izvajanju 

posameznih dogodkov, ki jih organizirajo mladinske 

organizacije in niso financirane iz razpisnih sredstev 

(Veter v laseh, Teden mobilnosti …);

- nudi infrastrukturno podporo mladinskim 

organizacijam. Društvo Most mladih ima za izvajanje 

mladinske dejavnosti na voljo uporabo prostorov 

kulturnega doma, prav tako pa lahko mladinske 

organizacije za namene sestankov koristijo sejni sobi 

v občinski stavbi. Med drugim ima Mladinsko društvo 

Frankolovo od leta 2011 v brezplačnem upravljanju 

letni bazen na Frankolovem, ki je namenjen za 

izvajanje športnih, kot tudi prostočasnih dejavnosti;

- nudi finančne spodbude za samozaposlovanje (razpisi) 

in zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v 

službah občinske uprave; 

- dijakom in študentom omogoča pridobivanje delovnih 

izkušenj preko študentskega dela, mladim pa daje 

možnost, da se vključijo v program Javna dela in si 

pridobijo delovne izkušnje;

- v višini 6000 EUR sofinancira kadrovske štipendije, 

zagotavlja možnost opravljanja študijske prakse v 

službah občinske uprave, prav tako daje finančne 

pomoči ob študijskih izmenjavah, omogoča pa tudi 

študijske izmenjave Erasmus;

- v razpisu za podelitev stanovanj uvršča mlade kot 

posebno kategorijo upravičencev, saj je oblikovana 

posebna lista za mlade in mlade družine (v letu 2019 so 

vselili dva nova mlada najemnika). 

 

Za odgovore in podatke o certifikatu in delu lokalne 

skupnosti na področju mladih se zahvaljujemo Urški 

Mužar. 
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Certifikat Mladim prijazna občina sta prevzela župan in podžupan. 


