
POROČILO OŽJE DELOVNE SKUPINE

TBM za leto 2018



PRVI SESTANEK
12.6.2018

Skupina je pregledala naloge izdanega Sklepa z dne 17.5.2018.
Kompleksnost in zahtevnost nalog je narekovala konstruktivni
pristop vseh članov skupine k začetnim izvedbenim načrtom.
Opredeliti je bilo potrebno prednostne naloge, ter podrobneje
določiti polje delovanja in razumevanje konteksta. Zaradi tega
je bilo potrebno posebej poudariti, da so cilji in naloge ožje
delovne skupine oživeti staro jedro s primernimi vsebinami,
katerih končni rezultat bi naj bil povezovanje in sodelovanje
vseh deležnikov.

DOGODEK  1
„JE V MESTU ŠE KAJ ODPRTEGA ?“

14.6.2018
V mesecu juniju smo izvedli posvet o oživljanju mestnih središč

na temo »JE V MESTU ŠE KAJ ODPRTEGA«, na katerega so bile

vabljene tudi druge občine, zlasti z namenom predstavitve

dobrih praks. Povabilu so se odzvali Razvojni center Tolmin,

Urbanistični inštitut RS in SPTM, posoški razvojni center Tolmin,

Zavod Carnica Kranj in še nekaj drugih, ki so nas s praktičnimi in

slikovitimi primeri opisov prenove starih mestnih jeder,

navdahnili in opogumili za naše nadaljnje delo. V drugem delu

tega posveta sta bili izvedeni dve praktični delavnici, na katerih

smo člani dveh skupin oblikovali podlage idejne vsebinske

prenove Trga bratov Mravljakov.

DRUGI SESTANEK 
9.7.2018

Na drugem srečanju ožje delovne skupine smo se člani aktivno
ukvarjali z izvedbo načrtovanja prireditve »TRG V CVETJU«.



DOGODEK  2
TRG V CVETJU 

12.7.2018
Projekt je bil uspešno izpeljan in s strani obiskovalcev izjemno
pozitivno sprejet. Obiskovalci so dogodek zapuščali zadovoljni, z
darilom popotnice – nasajenim cvetličnim lončkom, ki jim bo
krasil dom in spomin na ta dogodek. Glede na številčni obisk in
zanimanje meščanov, verjamemo, da bo dogodek vsako leto
popestril in okrasil naš trg.

S O D E L U J O Č I :

▪ PUP,d.d.,  podjetje za urejanje okolja, ki je priskrbelo cvetje 
in uredilo zasaditev cvetličnih korit.

▪ Mestni frizeraj, ki se je predstavil z lasnimi kreacijami in s 
cvetjem v laseh, 

▪ Medgeneracijski center, ki  je že teden prej organiziral 
slikarske delavnice za otroke na temo cvetja, dela pa so bila 
na ogled v sklopu dogodka,

▪ Mestna galerija Šoštanj, v kateri je potekala kiparska 
razstava „Oblike lesa“, ki jo je pripravil Javni sklad RS –
območna izpostava Velenje.

▪ Zavod GEA iz kavarne Šoštanj pa je za vse obiskovalce 
pripravil zdrave in osvežilne napitke ter ostale dobrote,

▪ Gospod Vinko Pejovnik, ki že vrsto let skrbi, da  mestna ura 
teče  in zazvonil vsak dan, 365 dni, ob pravem času.

▪ Aljoša Videtič, fotograf
▪ Rok Potisek, kava na kolesu

M E D I J I :

▪ Naš Čas, 
▪ Novi tednik Celje, 
▪ LIST,
▪ FB stran »Trg Šoštanj. 



TRETJI SESTANEK
18.7.2018

Delovna skupina je s svojimi idejami in delom aktivno
nadaljevala delo tudi v počitniških mesecih (julij-avgust) s
pripravami na načrtovan dogodek, s katerim smo mislili
predvsem na naše najmlajše in pomemben prehod iz vrtca v
šolo. Na sestanku 18. Julija, smo izbrali ime dogodka »PRVIČ V
ŠOLO« in se lotili predpriprav, to je oblikovanja seznama
donatorjev in sponzorjev. Na tem sestanku se je skupini
dotedanjih članic pridružil na podlagi sklepa župana nov član, g.
Franci Pečnik.

ČETRTI SESTANEK
30.7.2018

Naslednje srečanje ožje delovne skupine je bilo konec julija, na
katerem smo dogovorili naloge in aktivnosti, potrebne za
izvedbo načrtovanega dogodka. Oblikovali smo donatorsko
pismo, v katerim smo opisali dogodek in njegov ter povabili
naslovnike k sodelovanju.. Odzvalo se je veliko število
donatorjev in sponzorjev, ki so darovali vse od jabolk pa do
šolskih potrebščin.
Ob zaključku uspešno izvedenega dogodka, smo se jim s
posebnim pismom zahvalili, saj so nedvomno prispevali tudi k
povezovanju skupnosti za kar smo jim zelo hvaležni.



DOGODEK  3
PRVIČ V ŠOLO 

3.9.2018
Sam dogodek, je bil, ob prisrčni podpori Vrtca Šoštanj in njegove
ravnateljice ter Osnovne šole Šoštanj in gospe ravnateljice,
izveden 3.septembra, zelo obiskan, in lepo sprejet, prvošolčki
pa veseli, saj so obrnili nov list v svojem življenju. Zabavala jih je
klovnesa Tinka šminka, otroci pa so si z namenom tako
pomembnega prehoda in pridobivanja novih prijateljev, izdelali
škrniclje, ki so jih napolnili z dobrotami sponzorjev in donatorjev
dogodka. Tudi ta dogodek bo glede na obisk in zanimanje, lahko
potekal na trgu prav vsako leto.

SODELUJOČI / SPONZORJI / DONATROJI:
▪ KZ Šaleška dolina z.o.o. Šoštanj, 
▪ Media Center grafično oblikovanje in spletne rešitve, 
▪ Mihael Pibernik, 
▪ Zavod GEA,
▪ Eutrip d.o.o., 
▪ Turna d.o.o., 
▪ Trgovina storitve in gostinstvo  Urbanc, 
▪ Slaščičarna Lill Šoštanj, 
▪ Moja pentlja, PUP d.d., 
▪ GP Fajdiga, 
▪ Adriatic Slovenica, 
▪ Komunalno podjetje Velenje d.o.o., 
▪ Vrtnarstvo in kmetija Imperl Florjan,
▪ Ekološka kmetija Potočnik-Poprask, 
▪ Vivapen d.o.o., 
▪ Mercator d.d.  

M E D I J I :

▪ Naš Čas, 
▪ VTV, 
▪ LIST,
▪ FB stran »Trg Šoštanj. 



DOGODEK  4
„EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI“

19.9.2018
V mesecu septembru je bilo zaradi potreb prijave projekta

»Preureditev trga bratov Mravljakov kot območje prijaznega

prometa« potrebno projekt predstaviti javnosti v sklopu

dogodkov »EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI«. Projekt je

predstavila Mateja Kumer, višja svetovalka za arhitekturo na

občini Šoštanj. Na dogodek so bili vabljeni vsi prebivalci trga,

deležniki in ostala javnost. Odzvalo se je lepo število ljudi. Na

tej predstavitvi, je bilo kar nekaj vroče krvi, vnela pa se je tudi

debata, saj so prebivalci in deležniki izrazili nezaupanje v

vodstvo občine, v preureditev samega trga, saj si sami ne želijo,

da bi bil zaprt za ves promet. Seveda so bile tudi izjeme, ki so

izrazile nasprotno mnenje in projekt preureditve podprle.

PETI SESTANEK 
27.9.2018

Na tem sestanku smo se seznanili s projektom preureditve
TBM. Ponovno smo ga preučili, saj je ta projekt glede na sklep
župana o imenovanju članov delovnih skupin (ožje in širše)
vsebinsko različen. Prvi del zajema projektni del, in je v domeni
in izvedbi prijavitelja Občine Šoštanj, drugi pa se po vsebini
precej razlikuje saj so imenovani člani skupin povabljeni k
aktivni participaciji pri vzpostavljanju začetnih vsebinskih
aktivnosti, prenesenih v prostor starega trškega jedra. Namen
temelji na začetnih pripravah oblikovanja in izvedbe različnih
dogodkov, s katerimi bi ponovno oživili prostor, ki za mesto
Šoštanj predstavlja bogato zgodovinsko in kulturno dediščino.
Na sestanku smo člani ožje delovne skupine sklenili, da za
realizacijo nadaljnjih izvedbene aktivnosti in pripravimo tako
imenovani terminski načrt, ki bo predstavljal podlago našemu
nadaljnjemu delu in sledenju realizaciji posameznih nalog,
izhajajočih v izreku sklepa o imenovanju z dne 17.5.2018.



ŠESTI SESTANEK
25.10.2018

Konec oktobra, smo se člani ožje delovne skupine ponovno
srečali z namenom načrtovanja dogodkov za mesec november
in december. Sklenili smo, da je ideja » PRAZNIČNE ZGODBA
SMREKOVCA« ravno pravšnja za prihajajoče praznične dni.

SEDMI SESTANEK
12.11.2018

Pregledali smo predlog terminskega načrta, ki ga je pripravil
Franci Pečnik. Ker smo izhajajoč iz dogovora sestanka v
prejšnjem mesecu izhajali iz skupne odločitve o pripravi
decembrskega dogodka na katerem smo želeli Trg bratov
Mravljakov odeti v praznično podobo, skozi katero bi prikazali
zgodbo Smrekovca. V trg smo želeli umestiti konglomerate
smrek, jih praznično okrasiti s primerno svetlobo, ob njih pa
postaviti praznični sejem s stojnicami, kjer bi lokalni
predelovalci in ustvarjalci ponujali svoje izdelke, ki sodijo v
adventni oz. praznični čas. Vzdušje na trgu smo želeli popestriti
tudi s mirno praznično glasbo in petjem šoštanjskih pevskih
zborov. Od projekta smo odstopili, ker želimo, da se uvidi, da za
tak prazničen dogodek v mestu nujno potrebujemo kreativno
ekipo, ki bo načrtovala, ne samo del zgodbe, ampak celotno
podobo zgodbe in mesta v decembrskem času.

OSMI SESTANEK
17.1.2018

Glede na to, da je prenova TBM in oživitev njegovega jedra
zahtevna naloga, ne le za člane delovnih skupin, občino in
deležnike, ki pri izvedbi aktivnosti že sodelujejo, bo v
prihajajočem obdobju za vse nas predvsem večji izziv iskanja
učinkovitih modelov medosebne komunikacije, aktivne
participacije in zlasti sodelovanja različnih deležnikov v
skupnosti. Izvedbenih nalog smo se lotili z entuzijazmom in
zaupanjem.




