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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba Socialnih 

demokratov županu in pristojnim službam MOL vprašanje v zvezi s Knjižnico Jožeta Mazovca v 

Mostah. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni obrazložitvi  

pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Knjižnica Jožeta Mazovca v Mostah ima dolgo tradicijo in sicer njeni začetki segajo v leto 1946, v 

stavbi Španskih borcev domuje od leta 1981 in je danes ena od petih območnih enot Mestne knjižnice 

Ljubljana. Gre za eno od knjižnic, ki jo prostorska stiska omejuje, da bi se lahko vsebinsko razvijala 

saj ima le  dobrih 500 m2 (ostale območne enote so nad 1000 m2) pa še bralnico si deli z Zavodom 

En knap.  

 

Knjižnica se v zadnjih letih zaradi prostorske stiske ne more razviti v sodobno socialno, 

izobraževalno  in bralno središče  zaradi pomanjkanja ustreznega prostora za hrambo knjig, 

predstavitve, učenje, druženje, da ne govorimo o prostoru za otroke in mladino, kjer tudi ni 

primernega prostora za primerno predstavitev gradiva, gibanje in igro. 

 

Center Most potrebuje sodobno knjižnico, ki bo primerljiva z ostalimi območnimi enotami in ki bo 

lahko izvajala dejavnost času primerno. Prepričana sem, da bi center Most lahko zaživel bolj polno, v 

kolikor bi v dolgoročnejše načrte za oživitev Most vključili tudi trajno rešitev prostorske stiske 

 Knjižnice Jožeta Mazovca.  

 

Zanima me, kako pristojne službe gledajo na dolgoročnejšo rešitev problema knjižnice Jožeta 

Mazovca v Mostah.  

 

Vemo, da se načrtuje izgradnja novih prostorov za podjetje JP LPT in ali ne bi razmišljali o bolj 

celovitejši rešitvi centra Most in s tem dolgoročno rešili problem parkirišč, tržnice in tudi knjižnice 

Jožeta Mazovca, ki jo več, kot potrebujemo v tem delu mesta. 

 

Prosim za pisni odgovor. Hvala. 

 

 

 Breda Brezovar Papež 

Vodja SK SD V MOL 

 

 

 


