
 

 

PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA OSREDNJE KNJIŽNICE IN 

ROTOVŠKEGA TRGA – SPOROČILO ZA MEDIJE. 

Projekt prenove osrednje Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu je skupaj s prenovo 

trga in mestne hiše eden najpomembnejših in morda najbolj težko pričakovanih 

investicijskih projektov Maribora v pričakovanju Evropske prestolnice kulture. Maribor je 

poleg Kopra med tistimi večjim mesti v Sloveniji, ki svojim občanom še ne zagotavlja 

ustrezne mestne knjižnice. Mariborska knjižnica ima celo najslabše prostorske razmere, ki 

mejijo na nevzdržnost tako za uporabnike kot za zaposlene, in celo že ogrožajo eksistenco 

ustanove. Osrednja knjižnica namreč ne dosega niti 15 m
2
 na 1000 prebivalcev, medtem 

ko je slovensko povprečje okoli 40, kar nekaj mest pa se lahko pohvali s kvadraturo blizu 

80 m
2
 na 1000 prebivalcev. Pri tem pa moramo vedeti, da so knjižnice najbolj obiskana 

središča informacij, splošne kulture, vseživljenjskega izobraževanja in socialnega 

mreženja. Tudi osrednjo mariborsko knjižnico dnevno obišče kakih 1200 ljudi, 

knjižničarji pa jim ne moremo več nuditi primernih storitev, ne s postavitvijo in ponudbo 

knjižničnega gradiva, ne z dostopi do informacij, ne s ponudbo čitalniških in računalniških 

mest, niti s prostori za dejavnosti. 

Tudi Rotovški trg v sedanji žalostni podobi verjetno ne ustreza kriterijem evropske 

kulturne prestolnice. S prepotrebno prenovo in ustrezno umeščeno knjižnično vsebino ter z 

oživljeno podobo pa bo tudi Rotovž pridobil na vrednosti v podobi arhitekture v središču 

mesta. 

Idejni projekt je nastal na podlagi prvonagrajenega elaborata na javnem natečaju, ki ga je 

razpisala Mestna občina Maribor v sodelovanju z ZAPS v maju 2008, avtorjev 

arhitekturnega biroja Atelierarhitekti: Dejan Fortuna, prof. Jurij Kobe, Nejc Lebar, Tomo 

Stanič in Rok Žnidaršič, ter kasneje dopolnjene projektne naloge (naročnik Mestna občina 

Maribor, uporabnik Mariborska knjižnica, usmeritve Zavoda za varstvo naravne in 

kulturne dediščine). Spremembe so narekovali zlasti novi prostorski okviri zaradi 

nerešenega lastništva delov nepremičnin, ki so bile v natečajni nalogi namenjene projektu 

knjižnice. 

Ob snovanju nove podobe knjižnice in mestnega trga je arhitekte usmerjala zavest, da s 

tako pomembno javno zgradbo oblikujejo enega od stebrov kulture Maribora v 

prihodnosti. Arhitekturna zasnova se je torej poleg funkcionalne sheme ukvarjala 

predvsem s pojavnimi in pomenskimi vprašanji, saj so želeli ustvariti nov mestni prostor, 

ki bo predstavljal zbirališče meščanov vseh starosti in socialnih pripadnosti. Torej, 

izoblikovati zgradbo, ki bo navzven, še bolj pa skozi notranji prostor, govorila o splošnem 

nivoju kulture mesta in regije. Knjižnica mora namreč biti prostor pomembnih družbenih, 

družabnih, izobraževalnih dogodkov, poleg tega pa mora združevati pomen branja ali 

drugačnega pridobivanja informacij s hrambo literature kot nacionalnega bogastva. 

Pripravljen idejni načrt je podlaga za pripravo investicijskega programa, ki ga bodo v 

kratkem dobili v potrditev na Mestnem svetu ter projektu s tem dali možnost uresničitve. 

Investicija je namreč na podlagi predhodnega DIIP že vključena v triletni načrt razvojnih 

projektov znotraj proračuna, pričakujemo pa tudi dogovor z Ministrstvom za kulturo o 

sofinanciranju iz državnega proračuna ali evropskih skladov. 
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