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OBČINSKI SVET OBČINE SODRAŽICA 
 
 
Zadeva: Poimenovanje stavbe na Trgu 25. maja 15 v »KREKOV DOM« 
 
Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 11. redni seji, 4. 6. 2020, obravnaval predlog, da se 
stavba nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15 poimenuje »Krekov dom«, galerijski prostor v 
tej stavbi pa »Galerija Franceta Goršeta«.  
 
S sklepom, ki ga je sprejel Občinski svet, je bil tako odrejen pričetek postopka poimenovanja 
stavbe. Predlog o poimenovanju je bil dan v javno obravnavo z objavo na spletni strani 
občine, dne 16. 6. 2020. Rok za podajo mnenj oz. pripomb k predlogu je bil 31. 8. 2020. 
Prispeli sta dve mnenji v podporo poimenovanja stavbe v Krekov dom, eno od teh mnenj pa 
tudi v podporo poimenovanju galerije po Francetu Goršetu. Pod slednjo podporo se je 
podpisalo 13 podpisnikov. 
 
Utemeljitev predloga: 
Janez Evangelist Krek, duhovnik in politik, sociolog, pisatelj, teolog, publicist in časnikar, je bil 
rojen na bližnjem Sv. Gregorju. Njegova mama Marija Krek, roj. Štupica, je bila doma iz 
Sodražice (Ošterjeva), iz hiše, kjer stoji danes gostilna Majolka, nasproti predmetne stavbe. 
Krek je svoje počitnice do mature redno preživljal v Sodražici na trgu. 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, je primerno, da se poimenuje ta stavba 
po njem. 

Akademski kipar France Gorše, se je rodil v Zamostcu. Njegova dela so znana in razpršena 
doma in po svetu. Večino njegovih del hranita Galerija Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 
galerija v Svečah. Sodražica Goršetovih umetnin skorajda nima. Na farnem pokopališču je 
postavil mogočen kamnit nagrobnik v spomin staršem, v kapeli župnijskega doma so 
Goršetove risbe križevega pota, na pročelju Ivančeve hiše v Zavodi v Sodražici pa je 
postavljen v manjši niši Goršetov kip Jezusa. Maja 1997, ob 100. obletnici rojstva, je bilo 
obnovljeno znamenje nasproti nekdanje rojstne hiše v Grdem Dolu, v parku poleg župnijske 
cerkve v Sodražici pa je bil odkrit Goršetov doprsni kip.  

 
 
 



Predlagam občinskemu svetu, da po obravnavi sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
 
Stavba nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15, Sodražica, se poimenuje v »Krekov dom«, 
galerijski prostor v tej stavbi pa v »Galerijo Franceta Goršeta«. 
 
 
                                                                                                       mag. Blaž Milavec  
                                                                                                                  župan 
 


