
 
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 

 
 
 
 

»PRIZNANJE 23. APRIL« 
občine Postojna za leto 2018  

 
 

prejme 
 

Rado Škerjanc 
 
 

za prostovoljno in uspešno delo pri 
ohranjanja vrednot in tradicij NOB 

 

Obrazložitev: 



 

Gospod Rado Škerjanc je bil leta 1999 sprejet v Krajevno organizacijo NOB Hruševje in 

takoj postal njen zavzet in aktiven član. Tako je bil na podlagi svojega dela leta 2006 

izvoljen za predsednika organizacije. S svojo požrtvovalnostjo, empatijo in srčnostjo je 

vzpodbujal k aktivnemu sodelovanju tudi druge člane. V Krajevno organizacijo NOB 

Hruševje pa je znal privabiti tudi veliko novih članov. Tako se je članstvo od njegovega 

začetka predsedovanja pa do danes skoraj podvojilo.  Velike zasluge mu gredo, da v 

organizacijo prihajajo tudi mlajši, ki bodo tudi v naprej skrbeli, da vrednote NOB ne bodo 

tonile v pozabo.  
 

Že velikokrat se je izkazal pri organizaciji slovesnosti posvečeni padlim borcem Sočanovega 

bataljona. Seveda so mu pri tem vedno priskočili na pomoč tudi ostali člani krajevnega 

odbora ZB NOB Hruševje. 

Ker je spomenik v Sajevčah že pošteno načenjal zob časa je Rado organiziral obnovo 

spomenika padlim borcem Sočanovega bataljona in tudi na ta način poskrbel, da spomin 

na padle junake ne bo zbledel. 

 

Rado je človek velikega in odprtega srca zato se zaveda, da je potrebno izkazati pozornost 

tudi ranljivim skupinam naše družbe, zato že vrsto let obiskuje ostarele in bolne člane 

Krajevnega odbora ZB NOB Hruševje še posebej ob njihovih življenjskih jubilejih. 

 

Glede na njegovo aktivnost in sposobnost povezovanja med ljudmi so ga člani Krajevne 

organizacije ZB NOB Hruševje  že v tretje izvolili za predsednika z obljubo, da mu bodo 

kot vselej pomagali pri njegovem delu v organizaciji. 

Že tretji mandat je tudi član Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB Postojna, kjer aktivno 

sodeluje v vseh razpravah in sprejemanju pomembnih odločitev pri delovanju ZB NOB 

Postojna. 
 

 

Številka: 030-3 /2018 (400-02) 
 

ŽUPAN OBČINE POSTOJNA 

Postojna, 23. april 2018 
 

Igor Marentič 
 

 


