
 

Številka: 90000-5/2022-14        k 2. točki   

Datum: 13. 5. 2022                                                                                          32. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje – označevanje knjižnic 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 

Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Mestna knjižnica Ljubljana ima zelo razvejano mrežo enot knjižnic (več kot 30), česar smo vsi 

ljubljanski bralci, pa tudi tisti v bližnji okolici, lahko zelo veseli. 

 

Navdušeni bralci smo pripravljeni knjigo, ki jo iščemo, prevzeti v enoti katerekoli knjižnice Mestne 

knjižnice Ljubljana. Ljubljana ni tako zelo velika, da to ne bi bilo mogoče. Nastane pa težava, ko želi 

bralec najti katero izmed teh enot, ker imajo praviloma zelo slabe (ali pa jih sploh nimajo) označbe iz 

večjih cest v naselju. Nekatere izmed njih so v kleteh blokov (Jarše) ali pa v 1. nadstropju poslopja, ki 

služi več namenom (Brezovica), druge skrite znotraj strnjenega naselja (knjižnica v naselju BS3, 

knjižnica Grba)… 

 

Knjižnica v Fužinah stoji na Preglovem trgu 15 in domuje v poslopju Doma občanov. Marsikateri 

Ljubljančan morda ne ve, da tečejo številke trgov drugače kot številke cest ali ulic. Preglov trg je 

presekan s cesto Nove Fužine, zato mora biti iskalec knjižnice pozoren že na to. Na sami cesti Nove 

Fužine ni nobene oznake, da se v bližini nahaja knjižnica. Mlajši bralci, ki so uporabniki mobilnih 

telefonov, lahko s pomočjo aplikacij morda hitreje najdejo lokacijo, malo starejšim pa lahko to 

predstavlja težavo. Postavlja se vprašanje, ali je potrebno prav za vse uporabljati mobilnike. 

 

Zaradi vseh teh navedenih razlogov, daje Svetniški klub  NSi krščanskih demokratov pobudo Oddelku 

za kulturo in direktorici Mestne knjižnice Ljubljana, da se lokacije knjižnic označijo z enotnimi 

oznakami že na večjih cestah ali ulicah v njihovi bližini. Oznake se lahko pritrdijo na že obstoječe 

cestne svetilke v bližini, še bolje pa bi bilo, da bi se to storili z enako, dobro prepoznavno in dovolj 

veliko označbo, na večjih cestah v bližini knjižnic. 

 

Lepo pozdravljeni,  

 

 

 

Mojca Sojar l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


