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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 z odgovorom na svetniško 

vprašanje v zvezi z delovanjem Knjižnice Jožeta Mazovca v Mostah (LN št. 03200-2/2014-25). Gre 

za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.  

 

Vprašanje, ki ga zastavljam je vezano na odgovor na svetniško vprašanje v zvezi z delovanjem 

Knjižnice Jožeta Mazovca v Mostah iz gradiva 33. Seje MS MOL. Mestni upravi MOL in Oddelku 

za kulturo se zahvaljujem za podani odgovor in me veseli, da skupaj ugotavljamo, da se knjižnica 

Jožeta Mazovca spopada s prostorsko omejitvijo in bi bilo potrebno zagato rešiti v čim krajšem času. 

Na podlagi dejstva in prejetega odgovora Mestne uprave MOL ima knjižnica omejen prostor za 

širitev in prav tako tudi sam Zavod En-Knap, ki ima v upravljanju Španske borce. Tako imamo na 

enaki lokaciji dva subjekta, ki se soočata s prostorsko stisko in bosta v prihodnje potrebovala dodatne 

prostore oz. vsaj delno oz. celotno selitev.  

V Svetniškem klubu SD smo mnenja, da razmišljanja o sami prenovi brez trajnejše rešitve ne bo 

možna. Zato Vas prosimo za dodatna pojasnila, kako bi lahko takoj pričeli s postopnim reševanjem 

prostorske stiske knjižnice Jožeta Mazovca in tudi posledično dolgoročno prostorsko stisko Zavoda 

En-Knap. 

Mnenja smo, da obstoječa strategija na področju kulture ni »toga« in »zabetonirana« in da se je ne bi 

dalo spremeniti, v kolikor to zahtevajo spremenjene okoliščine.  

Omenjeno dejstvo izpostavljamo zaradi potreb, ki se nanašajo na omenjeno območje v Mostah. 

Občanom preti vedno večja socialna stiska, zato se nam zdi kvalitetna dostopnost izposoje gradiv in 

dostopa do novih komunikacijskih sredstev nuja, ki pa je zaradi prostorske stiske žal okrnjena.  

 

Občani Most potrebujejo večjo čitalnico in družabni prostor, ki bosta pripomogla k boljšemu delu, 

večji izposoji knjižničnega gradiva ter k dvigu kulturne in izobrazbene ravni občank in občanov. Na 

podlagi dejstva, da so nova komunikacijska sredstva postala sestavni del našega življenja predlagamo 

čimprejšnjo širitev knjižnice in iskanje skupnih rešitev tako za knjižnico, kot za zavod.  

 

Mestno upravo MOL prosim za pospešitev modernizacije knjižničnih prostorov, ki so kot navajate 

tesno povezani s proračunskimi možnostmi MOL. Na podlagi proračunskih možnosti predlagam 

županu in Mestni upravi MOL ob spremembi oz. rebalansu proračuna za leto 2014, da zagotovi 

sredstva za čimprejšnjo reševanje prostorske stiske omenjene knjižnice v letnem programu Oddelka 

za kulturo v letu 2014 oz. najkasneje v letu 2015. Hvala. 
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