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Vsako skupnost sestavljajo ljudje. Vanjo vtkejo svoja pričakovanja in svoje želje. Skupnosti ni, če je ne 
soustvarjamo skupaj. Ravno za to in s tem namenom so bili v letu 2018 v sklopu načrtov prenove Trga bratov 
Mravljakov povabljeni k razpravi in aktivni civilni participaciji trški stanovalci in meščani.  V tem pripravljalnem 
obdobju so bili vabljeni na več odprtih srečanj, ki jih je organizirala Občina Šoštanj. 
Da bi lažje sledili celostni zasnovi prenove in vanjo čimbolj vključili tudi civilno prebivalstvo,  je bila pobuda 
vodstva občine sprejeta in udejanjena z imenovanjem članov delovne skupine za oživitev starega trškega jedra. 

Že v svojem prvem letu delovanja je skupina pričela aktivno delovati. Izvedene aktivnosti v  letu 2018 so 
postale dobra osnova izvedenim uspešnim dogodkom in aktivnostim tudi v letu 2019. 

leto 2019



• Skupina se je v letu 2019 prvič sestala 17. januarja.  Na  sestanku je pregledala poročilo za preteklo leto, 
in ugotovila, da je bilo vsebinsko začrtano uspešno, saj so bili realizirani vsi načrtovani dogodki, prav tako 
pa tudi finančno, kjer je skupina s prejetimi javnimi sredstvi ravnala skrbno in preudarno in leto zaključila 
s pozitivnim pribitkom.  

• Pripravljen delovni načrt je imel dovolj podlage za snovanje novih zamisli aktivnejšega srečevanja meščanov 
vseh generacij na trgu. 

• Povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov na trgu.   

Januar 

• Poročanje in izmenjava pobud in novih idej z vodstvom občine. 

Februar



Na pobudo lastnika objekta v trškem jedru je sestanek ožje delovne skupine obiskala dr. Flora C. Tinauer, ki je 
že v letu 2001 smelo in inovativno premišljevala o prenovi trga in mesta, meščanstvu in prihodnosti, v kateri 
bodo trške pravice in zgodbe preteklosti dobile novo preobleko turistično zanimive ponudbe, ki si jo Šoštanj 
zaradi bogate zgodovine vsekakor zasluži.  V elaboratu zapisana strategija je podrobna analiza stanja na vseh 
področjih, na njej temelječi je program ukrepov z vizijo, ki je lahko realizirana. 

Šoštanj potrebuje aktivne in participativne VSE generacije. Posebno draž, vrvež in dodano vrednost pa seveda 
vanj prinašajo mladi. 

• Načrtovanje in aktivna priprava na 
dogodek TRG V CVETJU.

• Priprave in razdelitve nalog stečejo.  

April

V prvi polovici meseca se je skupina ponovno sestala in 
pregledala potrebne podlage izvedbe načrtovanega dogodka. 
Kdo, kje, kaj …
• 25. maja je prireditev »TRG V CVETJU« potekala že 
drugič. Tokrat vzporedno s Festivalom petja in glasbe, katere 
organizator je bilo društvo upokojencev Šoštanj, ki prav tako 
s svojimi društvenimi prostori domuje na trgu. Dogodek je bil 
medijsko dobro podprt z lokalnimi mediji, zbrane meščane 
pa je z nagovorom nagovoril župan Občine Šoštanj, gospod 
Darko Menih. 
• Projekt je bil uspešno izpeljan in s strani obiskovalcev 

izjemno pozitivno sprejet. Obiskovalci so dogodek zapuščali zadovoljni z darilom popotnice – zasajenim 
cvetličnim lončkom. 

• Glede na številčni obisk in zanimanje meščanov, verjamemo, da bo dogodek vsako leto popestril in okrasil 
naš trg. Morda v letu 2020 s praznovanjem v novi preobleki in s še več cvetja. 

• Na povabilo k sodelovanju tega dogodka sta se s ponudbo cvetja odzvala podjetje PUP in lokalni vrtnar 
Domen Potočnik, k podpori in donacijam pa tudi Zavod GEA- kavarna na trgu, 

• SEDEM butik s konceptom, Zavod za kulturo šoštanj, Društvo Pristop – podjetniki z družbenim učinkom. 
• Za promocijo dogodka je ožja delovna skupina poskrbela tudi z obveščanjem preko socialnih medijev, pri 

izvedbi in obveščanju javnosti na dogodku samem, pa so aktivno sodelovali vsi člani ožje delovne skupine, 
ki so z anketo vabili obiskovalce k pobudam in predlogom prenove trškega jedra. 

Maj



• Delovna skupina je s svojimi idejami in delom aktivno nadaljevala tudi v poletnih mesecih s pripravami na 
naslednji načrtovan dogodek prehoda iz vrtca v šolo. 

• Na sestanku 12. junija smo se zbrali zaradi priprave podlag izvedbenega načrta, pridobivanju donatorjev 
in obveščanju javnosti.  

• Na tem sestanku smo pripravili tudi terminski načrt aktivnosti in dogodkov do konca leta.    

Junij 

Rekli so: 

Trg bo samo toliko naš, kot bomo mi njegovi. 



Rekli so: 

Brez spoštovanja dediščine ni spoštljive prihodnosti. 

Junija in avgusta so aktivno tekle priprave za izvedbo dogodka, vključno s programom.  Do tega časa smo 
na podlagi sodelovanja z deležniki že imeli seznam donatorjev dogodka, prav tako pa tudi izvajalce otroške 
lutkovne predstave, dijake Gimnazije Celje Center, smer predšolska vzgoja. 

Ob koncu meseca so bili pripravljeni tudi paketi presenečenja za prvošolčke. 

Avgust



Dogodek, zdaj lahko rečemo, že tradicionalni, sta po 
prijaznem in hudomušnem nagovoru župana Občine 
Šoštanj, gospoda Darka Meniha, slavnostno odprli 
ravnateljici vrtca in šole. Skrinjica vrednot je bila že 
drugo leto zapored predana v varstvo šole. 

Dogodek je bil z otroki in njihovimi starši kljub dežju 
zelo obiskan, dvorana kulturnega doma pa nabito polna. 
S proslavljanjem in obdarovanjem prvošolčkov smo 
skupaj praznovali ta pomembni življenjski prehod, ki bo 
v otroških spominih nedvomno ostal živ. 
Ob zaključku uspešno izvedenega dogodka, smo se s 
posebnim pismom zahvalili donatorjem in sponzorjem 

2. septembra se je zgodil veliki pričakovani dogodek, v katerega je bilo vključenih 96 prvošolčkov. Na povabilo 
k sodelovanju se je odzvalo veliko število donatorjev in sponzorjev, ki so darovali vse od jabolk, žemljic, šolskih 
potrebščin in otrokom tako ljubih …sladkarij.   

September 



dogodka, saj bi brez njihove podpore in pomoči dogodek 
vsekakor ne bil tako uspešen. 

K sodelovanju so se odzvali naslednji sponzorji 
in donatorji: 
• Gimnazija Celje – Center, smer predšolska vzgoja
• Walter Kolar s.p.,
• Mercator d.d.
• Media Center, Marko Gorjup s.p.
• Zavod za kulturo Šoštanj, 
• Zavod GEA - Kavarna na trgu, 
• Turna d.o.o., 
• Slaščičarna Lily Šoštanj, 
• Moja pentlja,
• Andrejc d.o.o., 
• Vivapen d.o.o., 
• Avtoprevozništvo Prosenjak 
• Dijaki GCC
• Nivig d.o.o.

Dogodek je bil seveda tudi medijsko pokrit z lokalnimi 
mediji, povezovala pa ga je članica ožje delovne skupine, 
mag. Milojka B. Komprej. 

• Dela na trgu so v teku. 

• Skupina se je ponovno 
srečala 23.septembra. Namen 
sestanka: ocena dogodka Prvič 
v šolo, nato pa  načrtovanje 
dogodkov do konca leta 2019.  

• Za mesec december smo imeli 
drzne in smele ideje o dogodkih ki 
bi še tesneje povezali skupnost. 



• Konec oktobra se je ožja delovna skupina ponovno srečala z namenom načrtovanja  dogodkov za mesec 
december. Prvotni načrt decembrskih dogodkov smo spremenili in se določili, da bo naše skupnostno božično 
darilo namenjeno ponovno najmlajšim. 

• Ker bo razloga za slavje po prenovi Trga bratov Mravljakov več v letu 2020, smo idejno zasnovo prednovoletnega 
praznovanja v skupnosti prenesli v leto 2020. 

Oktober November 

Rekli so: 

Jedro brez življenja je kot ptiček brez gnezda. 



23. decembra smo na Trgu svobode organizirali dogodek za najmlajše in v goste povabili Festival Velenje z 
lutkovno predstavo Trije prašički. Dogodka se je kljub mrazu udeležilo kar nekaj otrok v spremstvu staršev in 
drugih sorodnikov. 

Otroškega rajanja in smeha je bilo obilo. 

December 

Tako se je izteklo leto 2019. 
Zadovoljni smo. 

Zazrti v prihodnost. 



Oživitev trškega jedra je zahtevna naloga. 
Zanjo je potrebna sodelovalna in povezovalna komunikacija, 
ideje, ki so vir razvoja in jih  pri meščanih ne manjka, 
upanje na prihodnost, ki jo bodo živeli naši otroci, 
dediščina, katere varuhi smo. 

Predvsem pa je zanjo potrebna naša skupna dobra volja in zvrhana mera strpnosti. 
Drug do drugega in drug z drugim. 

Zato vstopimo v leto 2020 z zaupanjem in dobrimi medosebnimi odnosi. 
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