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Občina Radlje ob Dravi na podlagi 2. Rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi, 

sprejetega na 19. redni seji, z dne 13.12.2021 objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

ZA IZBIRO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE ZA MLADE OBČINE 

RADLJE OB DRAVI 

 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je izbira zunanjega izvajalca za pripravo »Strategije za mlade 

v Občini Radlje ob Dravi«. 

Izvajalec mora: 

-  izvesti tri delavnice za mlade na temo: 

 lokalne mladinske politike,  

 participacije mladih,  

 delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti (MSLS) in 

 izdelave strategije za mlade v Občini Radlje ob Dravi; 

- oblikovati predloge ukrepov za vključitev v Strategijo za mlade Občine Radlje 

ob Dravi; 

- izdelati zaključni dokument Strategije za mlade Občine Radlje ob Dravi. 

 

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje reference na področju 

priprave strategij za mlade: 

- izvajalec je že izvedel celovit postopek participatorne priprave strategije za 

mlade v vsaj 3 občinah; 

- izvajalec je v preteklih 5 letih izvedel vsaj 3 analize s področja mladine in vsaj 

eno ozko usmerjeno s področja stanovanjske politike ali zaposlovanja mladih; 

- izvajalec je že izvajal analize s področja mladine v Občini Radlje od Dravi; 

- izvajalec ima izkušnje z izvajanjem usposabljanj na temo mladinskega 

organiziranja, mladinskega dela in participacije mladih;  

- izvajalec ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju; 

- izvajalec izvaja nacionalni program s področja lokalne mladinske politike, ki 

pokriva vse regije v državi. 
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Ponudba mora biti veljavna 60 dni od datuma oddaje.  

4. MERILA OZIROMA KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS 

Izbran bo izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ceno.  

5. NAČIN PRIJAVE 

Vloge za prijavo na javni razpis morajo izvajalci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 

osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s 

pripisom »Prijava na javni razpis – izbira zunanjega izvajalca za pripravo Strategije za 

mlade v Občini Radlje ob Dravi«, in sicer najkasneje do 9.2.2022. 

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav 

oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih občine. 

 

6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjen prijavni obrazec Prijava na razpis s predračunom; 

- priložena potrdila o izpolnjevanja referenc, ki so predmet razpisa; 

- program predvidenih aktivnosti za pripravo Strategije za mlade v Občini Radlje 

ob Dravi. 

 

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV 

Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu občine v času uradnih ur in na spletni strani 

Občine Radlje ob Dravi www.radlje.si. 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobite na tel.št. 02 887 96 

30 ali 02 88 79 650 (Klara GLAZER). 

 

8. NAČIN POŠILJANJA IN VSEBINA VLOG 

Rok za prijavo je do vključno 9.2.2022. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana 

najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo 

obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, 

neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih 

prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o 

dopolnitvi.  

Predviden datum odpiranja vlog je 14.2.2022. 
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9. ROK ZA IZVEDBO PRIPRAVE STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

Strategija za mlade v Občini Radlje ob Dravi mora biti končana najkasneje do sredine 

maja 2022. 

 

10.  ROK V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA: 

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z izdanim sklepom župana. Rok za  

izdajo sklepa je 15 dni od končanja razpisa. 

 

11. ODPIRANJE PONUDB/VLOG bo 14. 2. 2021 ob 13. uri v sobi 318/III Občine Radlje ob  

Dravi, odpiranje bo v izvedbi Komisije za pregled in  vrednotenje prijav na javni razpis. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Župan 

                                                                                               Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

Datum: 28.2.2022                                                                             

Številka: 430-0005/2022                                                            

 


