
 
 

 1 / 2 
 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJ MLADIM IN MLADIM 
DRUŽINAM 

Priloga 1 – Ocenjevalni kriteriji in dokazila 

Ocenjevalni kriteriji 
 
Zap. 
št.: 

Kriterij: Opredelitev kriterija: Točke: Dokazila: 

1 A – prednostna 
skupina: 
Mlade družine  

Mlado družino predstavlja 
življenjska skupnost enega ali obeh 
staršev z enim ali več otroki, 
posvojenci ali pastorki, pri čemer je 
vsaj en otrok v koledarskem letu 
javnega razpisa dopolnil največ 10 
let. Starost vsakega od  staršev 
mora biti med 18 in 35 let na dan 
oddaje vloge na  razpis. 
 

40 Fotokopija osebnih 
dokumentov obeh 
staršev. 
Rojstni list otrok. 
Fotokopija potrdila o 
državljanstvu. 

2 B – prednostna 
skupina: 
Mladi  

Za mlade po tem razpisu se šteje 
mladi posameznik ali partnerja, ki 
je/sta na dan oddaje vloge na  
razpis stara med 18 in 32 let.  Za 
starost 32 oz. 18  let se šteje 32 oz. 
18 let, dopolnjenih v letu razpisa. 

 

40 Fotokopija osebnega 
dokumenta mladega 
posameznika 
oziroma obeh 
partnerjev. 
Overjena izjava o 
obstoju izven 
zakonske skupnosti v 
primeru partnerstva 
oziroma poročni list. 

3 Kraj bivanja 
 
 
 
 
 
 
 

Prednost na razpisu imajo občani 
Mestne občine Celje. Vlagatelj 
prejme točke, če ima vsaj eden 
izmed staršev, mladi posameznik 
ali eden od partnerjev prijavljeno 
stalno prebivališče v Mestni občini 
Celje. 

 Fotokopija potrdila o 
stalnem prebivališču. 

> 1 leto od dneva oddaje vloge. 10      
> 3 leta od dneva oddaje vloge. 20     
> 5 let od dneva oddaje vloge. 30    

4 Trenutno 
bivanje 

Prednost na razpisu imajo 
vlagatelji, ki trenutno bivajo pri 
starših oziroma sorodnikih. 

10     Fotokopija potrdila o 
gospodinjski 
skupnosti.  

5 Izobrazba Prednost imajo vlagatelji, ki so 
zaključili študij in še niso dopolnili 
28 let oziroma 30 let v primeru 
doktorskega študija. Točke 
prejmejo vlagatelji, kjer kriterij 
izpolnjuje mladi posameznik, vsaj 
eden od partnerjev ali vsaj eden od 
staršev. 
 

7 Fotokopija diplome 
oziroma drugega 
dokazila o doseženi 
izobrazbi. 

6 Otrok s 
posebnimi 
potrebami 

Dodatne točke prejme mlada 
družina, ki ima otroka s posebnimi 
potrebami.  
 

20  Fotokopija odločbe o 
otroku s posebnimi 
potrebami. 
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7 Vrsta dohodka Dodatne točke prejmejo vlagatelji 
glede na vrsto vira dohodka. Točke 
prejmejo vlagatelji, kjer kriterij 
izpolnjuje mladi posameznik, eden 
izmed partnerjev ali eden izmed 
staršev v obdobju od 1.1. 2017 do 
dneva oddaje vloge na Javni razpis 
za dodelitev stanovanj mladim in 
mladim družinam 2018. 

  

> prihodki iz rednih virov iz naslova 
dela (pogodba o zaposlitvi, 
samozaposlitev) 

30    Fotokopija pogodbe 
o zaposlitvi. 

> prihodki iz nerednih virov iz 
naslova dela (avtorska pogodba, 
podjemna pogodba, študentsko 
delo) 

20     Fotokopija avtorskih 
pogodb, podjemnih 
pogodb in 
študentskih napotnic. 

> prihodki iz naslova socialnih 
transferjev (denarna socialna 
pomoč, nadomestilo, otroški 
dodatek, drugo,…) 

10    Fotokopija odločb 
in/ali drugih dokazil iz 
naslova prejetja 
socialnih transferjev.  

8 Aktivno 
državljanstvo 

Prednost imajo vlagatelji, ki so 
aktivno udeleženi v projektih 
aktivnega državljanstva – 
prostovoljno delo, humanitarno 
delo, družbeno odgovorno delo, 
aktivna participacija v mladinskih 
organizacijah in organizacijah za 
mlade. Vlagatelj prejme dodatne 
točke, če se je mladi posameznik, 
eden od partnerjev/oba ali eden od 
staršev/oba v paru, večkrat udeležil 
(2x ali več) v projektih ali programih 
aktivnega državljanstva v obdobju 
od leta 2016. 

6 Pravilno izpolnjena 
vloga.  

9 Mladi podjetniki Prednost pri dodelitvi stanovanj 
imajo mladi podjetniki. Dodatne 
točke prejmejo vlagatelji, ki 
predložijo dokazilo o ustanovitvi 
gospodarske družbe oziroma o 
samozaposlitvi v obdobju od 1. 1. 
2017, do dneva oddaje vloge na 
Javni razpis za dodelitev stanovanj 
mladim in mladim družinam 2018. 
Starost, ki jo morajo izpolnjevati 
vlagatelji po tem kriteriju je od 18 
do 35 let za samozaposlenega 
oziroma ustanovitelja gospodarske 
družbe. 

6 Pravilno izpolnjena 
vloga. 

10 Območje 
zaposlitve 

Dodatne točke prejmejo vlagatelji, 
kjer je mladi posameznik, eden od 
partnerjev ali eden od staršev, 
zaposlen v podjetju s sedežem v 
Mestni občini Celje. 

5 Fotokopija pogodbe 
o zaposlitvi. 

 


