
 
 

Komisija za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica 
 

datum: 20. 11. 2019 
številka: 00201-2/01 
 
 
Občinskemu svetu 
 
 
Zadeva: Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih 

Občine Sodražica 
 
Občinski svet Občine Sodražica je s sklepom ustanovil Komisijo za spremembo 
Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (v nadaljevanju Komisija). Namen 
Komisije je preučitev potrebe po spremembi istovetnostnih simbolov Občine 
Sodražica in vključitev občinske himne v Odlok. 
 
Komisija se je v času od julija do novembra sestala na štirih sejah in temeljito 
preučila razloge za spremembo istovetnostnih simbolov. V ta namen je pridobila tudi 
mnenje Heraldičnega društva oz. predsednika društva Heraldica Slovenica 
Aleksandra Hribovška.  
 
Povzetek mnenja:  
Pri kategorizaciji in izdelavi grbov se pri heraldiki postavlja na prvo mesto izrazitost 
(preprosto in barvno jasno podano vsebino), jasnost (jasno sporočilo vsebine) in 
unikatnost. 

- Unikatnost je zagotovljena, saj reta kot simbol omogoča občini, da se kot edina 
v državi predstavlja s suho robo. 

- Jasnost sporočila vsebine grba ni zagotovljena. Diagonalni izris rete v grbu daje 
vtis nedokončanega ali celo poškodovanega izdelka. 

- Izrazitost ni zagotovljena, saj nedokončana reta omejuje jasno podano oz. 
izrisano vsebino, kar otežuje enostavnost upodobitve in prepoznave. 

 
Predlagane izboljšave grba: 

- Za izboljšanje izrazitosti in jasnosti je potrebno definirati zaključek rete. 
 

Predlagane izboljšave zastave: 
- Popravek: Grbu odstranimo notranje črne obrobe in bele zunanje obrobe ter 

uporabimo zgolj obe osnovni barvi (zelena, rumena). Grb povečamo in ga 
pomaknemo na 1/3 širino zastave 

- Izboljšava: Grb povečamo na 2/3 višine zastave in ga umestimo v središče 
zastave. Slednje pripomore k boljši vidljivosti tudi pri zastavah v notranjih 
prostorih, ko ta ne plapola. 

- Alternativne verzije sledijo standardni konstrukciji slovenskih občinskih zastav. 
V njej ne uporabljamo grbov, ampak osrednji motiv grba in glavni barvi. 



 
 
Na podlagi navedenega, Komisija predlaga, da Občina pristopi k spremembi grba in 
zastave, tako da bosta v skladu s heraldičnimi pravili. Pred končno odločitvijo se 
opravi javna obravnava predlogov, in sicer z objavo variant na uradni občinski spletni 
strani in v Suhorobarju, opravi pa se tudi javna obravnava in povabi zainteresirano 
javnost, da poda svoje mnenje. 
 
Komisija tudi predlaga, da se pesem Moja Sodraž'ca z Odlokom razglasi za himno 
Občine Sodražica. 
 
Predlagamo, da Občinski svet sprejme naslednji sklep: 
 
Na podlagi Poročila Komisije in ocene Heraldičnega društva se prične 
postopek sprememb in dopolnitev Odloka o istovetnostnih simbolih Občine 
Sodražica, in sicer po po določilih, ki veljajo za nujni postopek.  
Odlok naj se spremeni v delu, ki se nanaša na določila o grbu in zastavi Občine 
Sodražica ter dopolni z določitvijo pesmi Moja Sodraž'ca Zdenka Turka, v 
uglasbitvi Tamburaškega orkestra Sodražica, za himno Občine Sodražica. 
Glede izbire končne različice grba in zastave, se na podlagi predhodnega 
izbora Komisije, pred sprejemom Odloka opravi javna obravnava.  
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