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Občinskemu svetu 
 
 
Zadeva: Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih 

Občine Sodražica 
 
 
Kronološki pregled aktivnosti: 

- 28. 2. 2019 (3. redna seja Občinskega sveta): Podane pobude na Občinskem svetu za 
uskladitev grba in zastave s heraldičnimi pravili ter, da se pesem Moja Sodražica 
uglasbi kot himno Sodražice ter da se jo uporablja kot simbol Občine. 

- 25. 4. 2019 (4. redna seja Občinskega sveta): Občinski svet s sklepom zadolži Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da po predhodno objavljenem javnem 
pozivu pripravi predlog za imenovanje Komisije za spremembo odloka o simbolih 
Občine Sodražica v sestavi po en predstavnik občinskega sveta, občinske uprave in 
zainteresirane javnosti.  

- 24. 5. 2019: Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja objavi javni poziv 
za zbiranje predlogov za imenovanje v Komisijo za spremembo odloka o simbolih 
Občine Sodražica. 

- 13. 6. 2019 (5. redna seja Občinskega sveta): Občinski svet s sklepom imenuje 
Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica (v 
nadaljevanju Komisija). 

- 11. 7. 2019: Uvodni sestanek Komisije, sklep, da se pridobi strokovno mnenje o 
obstoječih simbolih. 

- 21. 8. 2019, 2. sestanek Komisije: Komisija se seznami z mnenjem društva Heraldica 
Slovenica ter s prvimi predlogi novega grba ter zastave. Komisija se seznani, da se 
tako tamburaški orkester kot avtor besedila Moja Sodraž'ca strinjata z razglasitvijo 
pesmi za himno občine. 

- 11. 10. 2019, 3. sestanek Komisije: Predsednik društva Heraldica Slovenica, g. 
Hribovšek, predstavi izhodišča za spremembo grba in zastave. Člani komisije sklenejo, 
da se pripravi dodatne variante grba in zastave in skupaj dorečejo usmeritve. 

- 8. 11. 2019, 4. sestanek Komisije: Komisija ponovne pregleda predloge ter poda 
pripombe. Člani Komisije se strinjajo, da dodatne predloge – osnutke izriše član 
Komisije Andrej Kos. 

- 15. 11. 2019, 5. sestanek Komisije: Člani Komisije zožijo nabor zastav ter podajo 
končne pripombe k grbu ter navedeno posredujejo g. Hribovšku v mnenje in dokončni 
izris. Komisija pripravi poročilo za člane občinskega sveta. 

- 21. 11. 2019 (7. redna seja Občinskega sveta): Občinski svet se seznani s poročilom 
Komisije in oceno Heraldičnega društva ter sklene, naj  se prične postopek sprememb 
in dopolnitev Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, in sicer po določilih, 
ki veljajo za nujni postopek. Občinski svet tudi sklene, naj se Odlok dopolni z določitvijo 



pesmi Moja Sodraž'ca Zdenka Turka, v uglasbitvi Tamburaškega orkestra Sodražica, 
za himno Občine Sodražica.  

- 9. 12. 2019 Občina objavi na spletni strani javni poziv za podajo mnenj k predvidenim 
spremembam občinskih simbolov ter k predlogu da se pesem Moja Sodraž¨ca, avtorja 
Zdenka Turka, razglasi za občinsko himno. Javni poziv in predvidene spremembe z 
obrazložitvijo objavi tudi v Suhorobarju, ki je izšel v decembru. Javni poziv je bil odprt 
en mesec oz. do 9. 1. 2020. 

- 19. 12. 2019 izvedena strokovna  predstavitev predlaganih sprememb, ter objavljen 
javni poziv za podajo mnenj k predlaganim rešitvam grba in zastave oz. k predlogu,  

- 13. 1. 2020, 6. sestanek Komisije: Komisija se seznani s prispelimi mnenji ter se 
opredeli glede himne, ter do končnih predlogov grba in zastave.  

 
 
ZAKLJUČEK: 
 
Komisija za spremembo odloka o simbolih Občine Sodražica se je sestala na šestih sejah. 
Pri delu Komisije sta sodelovala župan Blaž Milavec in Darja Vetrih kot predstavnica 
občinske uprave. Pri svojem delu se je Komisija opirala na strokovne mnenje ter ves čas 
aktivno sodelovala s predsednikom društva Heraldica Slovenica, Aleksandrom 
Hribovškom.  
 
Komisija je delovala na podlagi usmeritev Občinskega sveta in sprejela naslednja sklepa: 
 

1. Komisiji za spremembo odloka o simbolih Občine Sodražica se zdi primerno, 
da ima Občina Sodražica svojo himno ter predlaga, da se himna umesti med 
istovetnostne simbole Občine Sodražica. 
 

2. Komisija predlaga v obravnavo in dokončen sprejem Občinskemu svetu grb 
ter dve verziji zastav – alternativi A in B, ki so bili predstavljeni v javni 
razpravi. 

 
 
 
 
Pripravila: 
Darja Vetrih        Župan 

mag. Blaž Milavec l. r. 


