
 

ODGOVOR AMBASADORJEV MARIBORSKE KNJIŽNICE ŽUPANU DR. ANDREJU FIŠTRAVCU 

Spoštovani župan dr. Andrej Fištravec!  

Ambasadorji Mariborske knjižnice smo se seznanili z vašim odgovorom in se nikakor ne moremo 

sprijazniti z medlimi argumenti. Najmanj, kar pričakujemo, je izvajanje v Mestnem svetu že sprejetih 

dokumentov (Lokalni program kulture) in sklepov (Investicijski program projekta Rotovški trg z 

Mariborsko knjižnico). 

Vztrajamo, da je potrebno k reševanju prostorskih problemov Mariborske knjižnice pristopiti hitro in 

odločno, in v najkrajšem možnem času vzpostaviti normalne in zakonsko predpisane pogoje za 

delovanje te najbolj osnovne kulturne infrastrukture v Mariboru. Ponovno opozarjamo, da so 

prostorske razmere nevzdržne, in da je že ogrožena varnost zaposlenih in uporabnikov, knjižnica v 

sedanjih pogojih pa sramota za drugo največje mesto v Sloveniji. 

Ambasadorji bomo naredili vse, da problem ustrezno predstavimo mestnim svetnikom, kot svetujete, 

še pred odločanjem o investicijah v dokumentu Trajnostna urbana strategija. Pričakujemo, da boste 

skupaj z Mestnim svetom odločili, da 

- je knjižnica absolutno prva prioriteta in da se evropska sredstva namenijo projektu s 

pridobljeno gradbeno dokumentacijo ter da se investicija izvede v celoti in ne po fazah, ki bi 

dokončanje odmikalo v nedefinirano prihodnost, 

- za čas izvajanja gradbenih del zagotovite nadomestni prostor, ki bo občanom vsaj zasilno 

omogočal dostop do gradiva in informacij. 

Pri tehtanju ocenjene vrednosti projekta upoštevajte, da vključuje rešitev dveh objektov: Rotovškega 

trga in mestne knjižnice.  

V času, ko se številni v državi potegujejo za evropsko podporo svojim kulturnim investicijam – 

Ljubljana s petnajstimi mestnimi objekti v vrednosti 100 milijonov – je vsakršno kolebanje in 

neenotnost Maribora glede že opredeljenih prioritet lahkomiselno. Vsi skupaj moramo biti neomajni 

v zahtevi, da se Mariborska knjižnica zaradi njenega bistvenega pomena za uresničevanje kohezijskih 

ciljev, ki jih zasleduje EU, brez odlašanja potrdi kot neodložljiva nacionalna naložba v kulturo. V 

obstoječem stanju, ko daleč zaostaja za doseženo ravnijo knjižnične infrastrukture v Sloveniji, je 

Mariborska knjižnica kričeče nasprotje enakomerne razvitosti države. Neodpustljiva napaka mestne 

oblasti bo, če bo dala tudi najmanjši povod, da izpademo iz najvišje prioritete investicij, izhajajočih iz 

Nacionalnega programa kulture. 

Maribor in Mariborčani nujno potrebujemo novo osrednjo knjižnico. Ambasadorji knjižnice smo 

pripravljeni pomagati pri iskanju najustreznejše rešitve, do katere pa mora priti v kratkem, in za kar 

ste odgovorni vi, ki mesto vodite, in mestni svetniki. Pričakujemo, da boste delovali usklajeno v prid 

mesta in njegovega razvoja. 

Lepo vas pozdravljamo, ambasadorji Mariborske knjižnice: Andrej Brvar, Mitja Čander, Drago Jančar, 

Zora A. Jurič, Darja Kramberger, Jurij Lep,  Tone Partljič, mag. Truda Pepelnik, mag. Franci Pivec, mag. 

Majda Potrata, mag. Aco Prosnik, dr. Polona Seme Ciglenečki, Tine Šteger, prof. dr. Nataša Vaupotič, 

Janja Vidmar 


