
Mestna obaina
Liubljana

Mestna uprava

Oddelek 26 kulluro Ambrozev trg 7
1 000 Ltublana
lelela ) 01 306 48 45
Iaks: A1 3A6 48 32
g I av n a. psan a@ I i u b I j a na. s i
'ttuwv.liubljana.si

Stevilka: 03200-2/20I4-25
Datum:  12 .3 .2014

Mcstni svet
Mestna obdina Ljubljana
Mestni tlg I
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgoyor na svettrisko vprasanje v zvezi z delovanjem Knjiinice Joieta Mazovca
v Mostah

SpoStovani,

v zvezi z vpra5anjem gospe Brede Brezovar Papel, St. 03200-212014-3, z dne lg. 2. 2Ol4- k 2.
todki. 32. seje Mestnega sveta MOL, vam posredujemo naslednji odgovor:

Povzetek yprasanja:

Mesma svetnic.t, ga. Brczovar Papei, izpostuvlja prostorsko stisko Kniiinice Joiera Mazovc.
Predlaga razmislek, da se ob natrtovani izgradnji novih prostorov za potljetje Jp LpT v
slednje uwsti tudi prostore za knjiinico.

Odgovor Oddelka za kulturo:
Mestni svet Mestne obdine Ljubljana je 23. aTrIa 2OI2 sprejel )stmtegijo razvoja kulrure v
Mestni obdini Ljubljana 2012-2015( (v nadaljevanju: straregija), ki je temeljni dokumenr
strateikega nadrtovanja in ki med drugim doloda prednostne projekte in naloge na podrodju
kulture do konca leta 2015.

V strategiji je prav tako posebno poglavje posvedeno javni infrastrukruri na podrodju kulture v
MOL (poglavje St. 12), ki vsebuje podpoglavje z naslovom ,rsire lise na podtoiiu
knjiinifaNtva (now knjiinitka izposojeealiiia)<. y zvezi s knjiZnidno infrasrrukruro srraregija
takole opredeljuje poglavitle investicijske projekte v obdobju 2012_2015:
Ureditev knjizniinih izposojewlili v novonastalih soseskah in iet/tnih skupnostih, kjer je
porpralevanje po tovrstnih dobrinah najbolj pereie. Gre za nove ali prenotljene knjihnice:

. vzpostatitev knjiZnic v okviru novonaslajajoiih naselij in na novih lokacijah
(KnjiZnica Polje, Khji'nica Cmuie, KnjiZhica Sen id),

c prenova knji2nic (Knjizhica Joieta Mazo,rca v Mostah, Knjiihica BeZigrad
in Slovanska knj iZni ca).

Modernizacija knjiZnidnih prostorov je tesno povezana s proradunskini moZnoshnj MOI_. V
skladu z letnim programom dela Oddelka za kulturo v letu 2014 se v okviru MKI obnavliaio
knjizniani prostori v Sarskem naselju rer v Senlvidu.



Stinjamo se z oaalo mesttre svetnic€ ga. Btede Brezovar Pap€e da hhko prcstorska stiska
omejuje vsebimki razvoj knjiifce, vendar tudi predlagaua lokacija novih prostorov za Jarmo
podjetje Ljubljrnska parkiri5da in tlnice ni uresnidljiva za nove prostorc knjiZnice: idejni
projell za to lokacijo je Ze narejen, same povr5ine, ki bijo knjiZnica potrebovala, pa ni dovolj.
KnjiZnica, ki trenutoo deluje m povl$ini 580 n2, bi po optimalnem lairtu potebovala
najmFqj 1.000 m2.

Ne glede na to, da tako stratcgija MOL kot stral€Ski DaCn MLL predvidevata prcnovo
Knjiznice Jozeta Mazovc4 menimo, da bi bili novi, sodobni knji2nidni prostori, bolisa resitev.
Zaradi tega bo plostorska resitev KnjiZnice Jozeta Mazovca ena od nasih prioritet v strategiji
2016-2019.

Lep pozdlav,

Pripravit:
Dqvor Buinjac
visji svetovalec
davor.buinjac@ljubljana.si (01) 306 4840

s€lcetarka - vodia oddelka


