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MESTNA OBČINA PTUJ 

Komisija za odlikovanja in  

Priznanja Mestne občine Ptuj 

MESTNI  TRG  1 

2250 P T U J 

 

 

Datum : 14. 05. 2021 

 

Zadeva :  

Kandidatura v okviru RAZPISA za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj za naziv častni 

občan. 
 

 

Spoštovani! 

 

Vezano na razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj pod št. 094-1/2021-1 z dne 23. 04. 2021 

predlagamo v imenu stranke DeSUS MO Ptuj svojega dolgoletnega  člana stranke za naziv 

ČASTNI OBČAN  naslednjega kandidata: 

 

- FRANC  KOZEL, Uni. dipl. pravnik,  

roj. 14. 09. 1947, stan. 2250 Ptuj, Rimska ploščad 1, tel. GSM 031 / 623 068. 

 

- Predlagatelj oziroma pobudnik je DeSUS MO Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova ulica 9. 

Kontaktna oseba: Svetnica v MS MO Ptuj Marta Tušek, GSM 041 / 611 922 

 

Utemeljitev:  

 

G. FRANC KOZEL je izredno požrtvovalen in predan svojemu delu in vedno pripravljen pomagati 

drugim občanom, skupnosti v kateri živi in samemu mestu Ptuj, brez da pričakuje kakršno koli 

nagrado za svoja humana dejanja.  

 

Po poklicu policist, ki je v želji po svoji karierni rasti in uspešnosti ob delu dosegel z dodatnim 

izobraževanjem izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik. V svoji poklicni karieri je služboval na 

različnih odgovornih delovnih mestih, ki so bila vseskozi povezana z varnostjo v cestnem prometu. 

Med drugimi je bil  načelnik oddelka za prometno varnost Policije Slovenije ali predavatelj 

prometnega prava v policijski šoli. Je soavtor prvega Zakona o varnosti v prometu, ki je odločilno 

pripomogel k zmanjševanju števila mrtvih in poškodovanih v cestnem prometu v Sloveniji. Na 

Ptuju pa je pustil tudi neizbrisen pečat kot komandir Policijske postaje Ptuj, kjer se je ravno on 

pričel postopke za izgradnjo nove policijske postaje. 

 

Varnost in ceste so sinonim za Franca Kozela, ki se že vse svoje življenje posveča zagotavljanju 

varnosti v cestnem prometu. Čas je prinesel tudi njegovo profesionalno upokojitev, Franc Kozel pa 

si ni privoščil nobenega oddiha in se je takoj vključil v aktivno življenje na svojem strokovnem 
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področju in postal Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini 

Ptuj, ki ga trenutno vodi že sedmi mandat. S svojo prepoznavnostjo, trudom in neomajno vnemo, 

vsakodnevno prisotnostjo dodaja svoj košček v mozaik varnosti v našem mestu.  

 

Njegovo poslanstvo in entuziazem, preudarnost in realni optimizem ga vodi, da vedno najde rešitev 

in možnost za nadgradnjo predhodnih rešitev. Vedno znova in znova se izkazuje njegov čut do 

ogroženih skupin kot so otroci in starejši, ki so v cestnem prometu najbolj ranljivi. Skozi prizmo 

delovanja SPVCP in udejstvovanja v vseh sferah družbenega življenja je s prenosom znanja in 

širjenjem obzorij postal prepoznaven steber varnosti v cestnem prometu. Mestna občina Ptuj je 

postala vzorčni primer pristopa k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu za vso Slovenijo. Tako 

saj je s svojimi aktivnostmi doprinesel pomemben del k razvoju v varnosti v cestnem prometu tudi 

na Ptuju. 

 

Franc Kozel je na svoje mesto izjemno ponosen, kar dokazuje na vsakem koraku. Svoje poslanstvo 

je prepoznal kot čast služiti mestu in to izkazuje s tem, da svoje delo v SPVCP opravlja pro bono. S 

svojim neumornim trudom in posluhom za soljudi s svojim udejstvovanjem v vseh sferah 

družbenega življenja dokazuje in potrjuje, da je človek, ki predstavlja zgled vsem občankam in 

občanom našega mesta. Na drugi strani pa smo lahko občanke in občani ter naše mesto počaščeni, 

da imamo občana, ki mu je skrb do sočloveka in vsakega posameznika na prvem mestu 

 

Za svoje strokovno in varnostno delo je prejel številna državna in druga priznanja. Je nosilec 

Medalje za narod in Rada zaslug za narod s srebrno zvezdo, prejemnik Srebrnega in zlatega znaka 

zaslug za varnost, Velike plakete plakete za varnost za notranje zadeve, na Ptuju pa Plakete za 

zasluge kolesarskega športa in Zlate plakete Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. 

 

Kot policist sodeloval tudi v vojni za samostojno Slovenijo in ima priznan status veterana vojne za 

Slovenijo. Leta 2004 je prejel »za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti 

Republike Slovenije« od predsednika države dr Janeza Drnovška visoko odlikovanje Častni znak 

svobode Republike Slovenije, 

 

S podelitvijo priznanja »častni občan« bo njegovo dosedanje delo nagrajeno, istočasno pa bo 

pomenilo dodaten zagon v prihodnje.  

 

V prepričanju, da je predlagani kandidat za naziv »častni občan« več kot primeren pričakujemo, da 

mu bo to priznanje tudi podeljeno. 

 

S spoštovanjem ! 

 

        Žarko Markovič, 

         Predsednik MO DeSUS Ptuj 

Priloge :  

Obrazec 1 – soglasje kandidata 

Izvleček Wikipedia ( odlikovanja in priznanja ) 
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