
 

 
OBČINA POSTOJNA 

 
 
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/09 in 53/09), 
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter na predlog Komisije za 
priznanja in nazive Občine Postojna, je Občinski svet na svoji 29. seji, dne 12. 4. 2018 
sprejel Sklep, da naziv 

 
 

»ZLATO PRIZNANJE«  
občine Postojna za leto 2018  

 
prejme 

 

Inštitut za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU Postojna 

 
 

za sedemdesetletni uspešen razvoj 
krasoslovja in promocijo občine 

Postojna  
 
 



 

Obrazložitev: 
 

Krasoslovci se v državi matičnega Krasa in krasoslovno klasičnega krasa trudijo razvijati 

Inštitut kot eno vodilnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč.  

Skoraj polovica Slovenije je kraške in več kot polovica voda za oskrbo je iz kraških 

vodonosnikov. Razvijajo celostno krasoslovje z vsemi njegovimi najbolj pomembnimi 

področji. Mednarodno ustvarjalno poglabljajo temeljno znanje o krasu, ki je izhodišče za 

smiselno načrtovanje življenja v ranljivi pokrajini (sodelujejo v številnih neposredno 

uporabnih projektih: oskrba z vodo in njeno varovanje, načrtovanje in gradnja prometnic 

in drugih). Na primeru območja občin Postojne in Pivke določajo nove standarde iskanja, 

varovanja in izrabe vodnih virov na krasu.  

 

Sveže znanje podajajo študentom štirih univerz. Izvajajo osrednji raziskovalni program 

Raziskovanje krasa. Vodijo in sodelujejo v številnih domačih in mednarodnih projektih.  

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici izvajajo doktorski študij krasoslovja, ki je edini 

tovrstni v svetu in je tudi Krasoslovno študijsko središče Unesca.  

Sodelujejo s krasoslovci s celega sveta. Dali so pobudo za ustanovitev Mednarodne 

krasoslovne akademije in usmerjajo njeno delo. Prirejajo največje vsakoletno krasoslovno 

srečanje Mednarodno krasoslovno šolo. Pri njih je sedež Mednarodne speleološke zveze. V 

Kunmingu, v provinci Junan na Kitajskem, so z Junansko univerzo ustanovili 

Mednarodno središče za raziskovanje krasa.  

 

Izdajajo eno svetovno vodilnih krasoslovnih znanstvenih revij Acta carsologica, ki jo je 

predsednik Republike Slovenije odlikoval z redom za zasluge in urejajo krasoslovno 

knjižno zbirko Carsologica. Pomagajo pri razvoju krasoslovja v številnih državah sveta.  

 
 

 

Številka: 030-3 /2018 (400-02) 
 

ŽUPAN OBČINE POSTOJNA 

Postojna, 23. april 2018 
 

Igor Marentič 
 

 


