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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS št. 30/09) ter 14., 15. in 16. 

člena Odloka o priznanjih Občine Postojna o podeljevanju priznanj Občine Postojna (Uradni 

list RS št. 30/09), komisija za podelitev priznanj Občine Postojna objavlja 

 

R A Z P I S 

za podelitev priznanj in nazivov Občine Postojna v letu 2019 

 

I. VRSTE PRIZNANJ 

V Občini Postojna se podeljuje naslednja priznanja in nazive (v nadaljevanju: priznanja): 

1. naziv častni občan oziroma častna občanka (v nadaljevanju: častni občan) Občine 

Postojna, 

2. naziv častni meščan oziroma častna meščanka (v nadaljevanju: častni meščan) 

Postojne, 

3. zlato  priznanje Občine Postojna 

4. priznanje »23. april«, 

5. srebrno priznanje Občine Postojna, 

 

II. POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ 

Odločitev o dodelitvi priznanj iz 1. do 4. točke prejšnjega člena sprejme Občinski svet Občine 

Postojna na predlog komisije, ki jo s sklepom imenuje župan. Priznanja podeljuje župan 

občine Postojna.  

Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje samo enkrat, v tekočem letu pa lahko prejme 

največ eno priznanje. 

 

III. POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE 

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo svetniške skupine Občinskega sveta Občine 

Postojna, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo 

biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega poziva. 

Pobuda iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: 

– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v 

primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, 

kolikor je to mogoče; 

– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, 

soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče; 

– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v 

primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo, 

– vrsto priznanja, 

– utemeljitev pobude, 

– druge priloge, ki jih zahteva javni poziv. 

 

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo. 
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Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje 

h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih 

podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave. 

 

Člani komisije za podelitev priznanj Občine Postojna pri predlaganju kandidatov niso vezani 

izključno na pobude iz prejšnjega odstavka, temveč lahko v skladu z javnim pozivom tudi 

sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. 

 

IV. OBRAZLOŽITEV IN KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAZIVOV 

OBČINE POSTOJNA 

 

I. ČASTNI OBČAN OBČINE POSTOJNA 

Naziv »Častni občan Občine Postojna« je najvišje priznanje Občine Postojna in se lahko 

podeli posameznim občanom, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj občine ter za 

razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. 

Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga 

odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovanje ali skrb za blaginjo v občini 

Postojna ali promociji občine. 

Letno se lahko podeli največ en naziv častni občan. 

 

II. ČASTNI MEŠČAN POSTOJNE 

Naziv »Častni meščan Postojne« se lahko podeli posameznim prebivalcem mesta Postojna, ki 

so s svojim življenjem in delom pustili poseben pečat pri razvoju mesta. 

Kriteriji za podelitev naziva so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, 

prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Postojne ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.  

Vsako leto se lahko podeli največ en  naziv častni meščan, ob posebnih priložnostih pa največ 

dva. 

 

III.  ZLATO PRIZNANJE OBČINE POSTOJNA 

Zlato priznanje Občine Postojna se podeljuje za izredne zasluge in dosežke, ki so vidno 

prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka 

občine in širše skupnosti. 

Zlato priznanje občine Postojna se lahko  podeli podjetjem, družbam, podjetnikom, zavodom, 

društvom, krajevnim skupnostim in posameznim občanom občine Postojna.  

Vsako leto se lahko podelita največ dve zlati priznanji Občine Postojna. 

 

IV. PRIZNANJE »23. APRIL« 

Priznanje »23. april« se lahko podeli posameznim občanom, društvom in neprofitnim 

organizacijam za njihove zasluge pri ohranjanju vrednot TIGR-a, NOB in osamosvojitvene 

vojne ali za njihove zasluge na humanitarnem, solidarnostnem in drugih splošno koristnih 

področjih.  

Priznanje »23. april« je enkratno in se podeljuje enkrat letno na prireditvi ob ljudskem 

prazniku Občine Postojna. V posameznem letu se lahko podelita največ dve priznanji. 

 

V. SREBRNO PRIZNANJE  OBČINE POSTOJNA 

Srebrno priznanje Občine Postojna se lahko podeli ob posebnih dogodkih in jubilejih 

podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim in 
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posameznikom. Srebrno priznanje  Občine Postojna je enkratno, podeljuje pa se skozi vse 

leto.  

 

 

Predloge za podelitev priznanj je potrebno v zapečateni  ovojnici predložiti  na naslov:  
 

OBČINA POSTOJNA 

 KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAZIVOV OBČINE POSTOJNA  

Ljubljanska cesta 4,  6230 Postojna 
 

s pripisom: RAZPIS - PRIZNANJE , NAZIV: ____________________- 2019 

do petka, 22. marca 2019 do 13. ure. 

 

Pisne predloge predlagatelji lahko oddajo osebno v sprejemni pisarni do petka, 22. marca 

2019, do 13. ure ali pošljejo po pošti. Za pravočasno se šteje predlog, ki je bil oddan 

najkasneje zadnji dan roka za oddajo predlogov, priporočeno po pošti. Predlagatelji, ki bodo 

oddali nepopolne predloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Predlogi, ki v postavljenem roku ne 

bodo dopolnjeni in nepravočasno prispeli, komisija ne obravnava in jih s sklepom zavrže. 
Obrazce za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Postojna. 

Dodatne informacije: tel. št.: 05/ 7280 -700. 

 

 

 

Štev.: 030-2/2019 

Datum: 25.2.2019 

 

Komisija za podelitev  priznanj in nazivov 

Občine Postojna 

  

 


