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OBČINSKI SVET 
 
 
Zadeva: POIMENOVANJE STAVBE NA TRGU 25. MAJA 15 v KREKOV DOM 
 
 

1. Pridobitev stavbe in namen 
 

Občina Sodražica je v letu 2019 odplačala kupnino in se vpisala v ZK kot lastnica 
stavbe na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici. Stavba je bila prej trgovina z drugimi 
poslovnimi prostori KGZ Ribnica. Od leta 2013, ko je KGZ Zadruga trgovino preselila 
v nov objekt na bližnji lokaciji, v tej stavbi ni programa. S sprejetjem proračuna za 
leto 2020 je občinski svet med drugim odobril tudi sredstva za preselitev splošne 
knjižnice v to stavbo. V nadstropju pa je občina oddala nekaj prostorov v uporabo 
društvom oz. klubom. Dolgoročno občina načrtuje prenovo stavbe, po idejni zasnovi, 
ki jo je izdelal arhitekt Janez Zlobec, je ocena del 1.500.000,00 evrov. Na podlagi 
tega mu je naročena nekoliko racionalnejša rešitev, ki bi vključevala načrt za 
rekonstrukcijo stavbe v večnamenski objekt s prostori za splošno knjižnico, galerijo, 
upravne prostore občine in drugih javnih služb, z že obstoječo kotlovnico ter 
poslovnimi prostori (pošta). V letu 2021 naj bi bili projektni načrti predstavljeni 
javnosti. Izvedba prenove je dolgoročnejši cilj, kljub temu, da je projekt pomemben za 
lokalno skupnost in ureditev trga (jedra), vendarle ne sodi v program 
najpomembnejše prioritetnih projektov. Točnejši čas izvedbe je odvisen od 
razpoložljivih sredstev, predvideva se, da pa ne pred letom 2025, najverjetneje celo 
kasneje.  
 
Ne glede na to želi občina ta prostor revitalizirati v okviru razpoložljivih možnosti. 
Zato je bila sprejeta in s strani občinskega sveta odobrena predčasna in začasna 
prestavitev knjižnice ter odprtje prostorov za druge dejavnosti. S tem vračamo temu 
trgu določeni impulz (urbanega) življenja. Čas ponovne oživitve stavbe je tudi 
primeren čas za poimenovanje le-te. Ker do sedaj ni obveljala kakšna izvirna 
različica, razen stara zadruga ali sem-ter-tja že nova občina, je smiselno stavbi dati 
tudi to »duhovno« noto.  
 

2. Utemeljitev poimenovanja 
 

Predlog za poimenovanje v Krekov dom temelji na teh izhodiščih: Janez Evangelist 
Krek, duhovnik in politik, sociolog, pisatelj, teolog, publicist in časnikar, je bil rojen na 
bližnjem Sv. Gregorju, kjer s(m)o po njem poimenovali tudi tamkajšnjo podružnično 



šolo. Njegova mama Marija Krek, roj. Štupica, je bila doma iz Sodražice (Ošterjeva), 
iz hiše, kjer stoji danes gostilna Majolka, se pravi nasproti predmetne stavbe. Krek je 
svoje počitnice redno do mature preživljal v Sodražici na trgu. Glede na to, da je pol 
Sodražana (baje je bil tudi podoben Ošterjevim, prav tako je baje svoj socialni čut 
imel po mami), in glede na to, da je eden od vodilnih javnih osebnosti s preloma iz 
19. v 20 stoletje, z velikimi zaslugami za obstoj kmečkega in delavskega življa na 
podeželju, pobudnik ustanavljanja zadrug kot oblike pomoči zadolženih slovenskih 
kmetov in obrtnikov, bi bilo primerno, da se poimenuje ta stavba po njem. 
 
Ob tem bi predlagal v razmislek poimenovanje galerije, ki jo urejamo v prostoru 
nekdanjega depoja trgovine v isti stavbi, po prav tako velikem rojaku, akademskem 
kiparju Francetu Goršetu, kot Galerija Franceta Goršeta. S tem bi se na dostojen 
način poklonili obema velikima možema iz naše doline in jih na takšen način pridružili 
drugim velikanom dr. Ivanu Prijatelju in Majdi Šilc. 
 

3. Odločitev 
 
Poimenovanji sta podani kot pobudi občinskemu svetu v razmislek in odobritev 
pričetka postopkov: pripravo dokumentacije, javno razpravo in sprejem na občinskem 
svetu v mesecu septembru. 
 
Zato predlagam občinskemu svetu sprejem naslednji 
 

SKLEP 
 
Odredi se pričetek postopka poimenovanja stavbe na Trgu 25. maja 15, 
Sodražica v Krekov dom, galerijski prostor v tej stavbi pa v Galerijo Franceta 
Goršeta. 
 
Pred dokončno odločitvijo o poimenovanju se opravi javna razprava. 
 
 
                                                                                                       mag. Blaž Milavec  
                                                                                                                  župan 
 


