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Spoštovani,  

vabimo vas k sodelovanju pri tematski številki revije Kronika, tokrat posvečeni Šoštanju. 

Šoštanj – danes verjetno najbolj znan po tamkajšnji termoelektrarni – sicer pa stoletno mesto s 

pestro zgodovino in bogato ohranjeno kulturno dediščino. Prihodnje leto (2021) bodo v 

Šoštanju obeležili 110 let, odkar je cesar Franc Jožef I. z odlokom trg Šoštanj povzdignil v 

mesto. Revija Kronika bo na pobudo in ob podpori Občine Šoštanj v počastitev te obletnice 

izdala tematsko številko, posvečeno Šoštanju, v kateri želimo obelodaniti še neodkrite drobce 

preteklosti Šoštanja, trga in kasneje mesta. 

 

Nekaj poudarkov iz zgodovine: Naselbino Šoštanj so najbrž povzdignili v trg in ji podelili 

trške pravice že Vovbrški ali Žovneški gospodje. Prva znana omemba trga Šoštanj je iz leta 

1355. Leta 1436 je celjski grof Friderik II. Šoštanju obnovil trške pravice. Te so potrjevali 

tudi nadaljnji deželni gospodje, Habsburžani. Trg je bil središče življenja, trgovine, obrti . 

Dne 28. junija 1911 je bil Šoštanj slovesno razglašen za mesto. Za ta povzdig ima največ 

zaslug najverjetneje Hans Woschnagg, ki je s svojo usnjarno vzpodbudil razvoj in napredek 

Šoštanja, ki je bil v prvi polovici 20. stoletja »metropola Šaleške doline«, upravno, 

gospodarsko, politično in kulturno središče.  

 

Vabljeni, da si ogledate knjižico Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku. Tu je strnjeno v 

kratkem in pregledno vse, kar naj bi povprečno vedeli o Šoštanju. Morda ob prebiranju dobite 

kakšno idejo za raziskovanje: 

https://71eadf3d-e4f0-4dd9-af21-5fda53787ecd.filesusr.com/ugd/d96b0d_a362eb 

5007cc4d6e94ed5f2e4d72d51a.pdf 

 

Tematska številka Kronike o zgodovini Šoštanja bo izšla predvidoma oktobra 2021, rok za 

oddajo prispevkov pa je 1. junij 2021.  

 

 

 

https://71eadf3d-e4f0-4dd9-af21-5fda53787ecd.filesusr.com/ugd/d96b0d_a362eb5007cc4d6e94ed5f2e4d72d51a.pdf
https://71eadf3d-e4f0-4dd9-af21-5fda53787ecd.filesusr.com/ugd/d96b0d_a362eb5007cc4d6e94ed5f2e4d72d51a.pdf


        ZVEZA ZGODOVINSKIH  
        DRUŠTEV SLOVENIJE 
    HISTORICAL ASSOCIATION OF SLOVENIA 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Slovenija-SI, Ljubljana, Aškerčeva 2 

     telefon:+386 01 2411201, faks +386 01 425 93 37 

                                                                  davčna številka: 95580182,  
            transakcijski  rač.: 02010-0012083935 

  

 

 

 

Vljudno vabimo vse raziskovalce in raziskovalke, ki bi s svojimi prispevki želeli/e sodelovati 

pri nastajanju Kronike o zgodovini Šoštanja, da svojo pripravljenost potrdijo pri odgovornem 

uredniku Kronike na: miha.preinfalk@zrc-sazu.si. 

 

Lep pozdrav 

Miha Preinfalk 

odgovorni urednik Kronike 

 

Ljubljana, 30. marca 2020 


