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POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU O  

PREIMENOVANJU TRGA BRATOV MRAVLJAKOV V GLAVNI TRG 

 

Župan Občine Šoštanj je prejel pobudo treh Svetniških skupin Občine Šoštanj za preimenovanje Trga bratov 

Mravljakov v Glavni trg. Župan je pobudo sprejel in se odločil, da se sprožijo potrebni zakonski postopki za 

preimenovanje Trga bratov Mravljakov. 

 

V skladu z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list 

RS, št. 25/08) mora občina za preimenovanje ulice sprejeti odlok. Zakon tudi določa, da je pred določitvijo 

imena ulice oziroma pred preimenovanjem ulice ali dela ulice potrebno v ulici oziroma delu ulice, ki se ji 

spreminja ime, opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganega imena ulice. Predhodno 

posvetovanje se začne z objavo predloga na spletnih straneh občine in vsaj v enem javnem mediju na 

območju občine. 

 

Predlog preimenovanja 

Na območju Občine Šoštanj se v naselju Šoštanj preimenuje ulica z imenom Trg bratov Mravljakov, in sicer: 

 

staro ime ulice novo ime ulice 

Trg bratov Mravljakov Glavni trg 

 

Preoštevilčba hišnih številk ni potrebna. Hišne številke ostanejo nespremenjene. Stroški izdelave uličnih tabel 

in tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun Občine Šoštanj. 

Utemeljitev preimenovanja 

Trg bratov Mravljakov je historično trško jedro Šoštanja in je v celoti zavarovano kot nepremična kulturna 

dediščina in je kot tako pomembno v smislu zgodovinskega elementa v mestu Šoštanj. 

 

V okviru ukrepov Celostne prometne strategije se je lani pričela obnova Trga bratov Mravljakov. Trg že dobiva 
novo podobo, saj se obnova že bliža svojemu zaključku. Že sedaj je izgled res lep in ni dvoma, da bo to res 
ena lepa pridobitev za mesto Šoštanj. V tem trenutku, ko trg dobiva novo podobo ocenjujemo, da je to tudi 
pravi čas, da dobi tudi novo – staro ime. Trg bratov Mravljakov je v zgodovini nosil ime Glavni trg. Glavni trg 
je po 2. svetovni vojni postal del splošnega ljudskega premoženja, nato pa je bil leta 1953 poimenovan Trg 
maršala Tita, kasneje, v 80. letih, pa je bil poimenovan v Trg bratov Mravljakov, kar je ostalo nespremenjeno 
tudi po osamosvojitvi Slovenije 1991. (vir Miran Aplinc, Od hišnih številk do ulic in trgov v Šoštanju) Ker gre 
za zgodovinski trg predlagamo, da ima tudi zgodovinsko ime. 
 

Vse polnoletne prebivalce in ustanove s sedežem na Trgu bratov Mravljakov, pa tudi ostale občane pozivam, 

da podate svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganega novega imena. Pisne predloge in 

pripombe nam pošljite na naslov Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ali na elektronski naslov 

obcina@sostanj.si do 1. 6. 2020. 

 

Župan Občine Šoštanj 

Darko Menih, prof. 
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GRAFIČNA PRILOGA 

 

 

 
 

 

 

staro ime ulice novo ime ulice 

Trg bratov Mravljakov Glavni trg 

 

Hišne številke ostanejo nespremenjene.  


