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Zadeva: Predlog za poimenovanje javnega prostora po inž. Nadi Sedlar
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo županu
MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor in ukrepanja
V Levici si prizadevamo za ohranjanje spomina na ženske, ki so s svojim delovanjem zaznamovale
javni prostor. Mestnemu svetu MOL smo s svetniško pobudo že predlagali, da se pri novem
poimenovanju ulic ali trgov v Ljubljani upošteva nizko zastopanost žensk in več ulic in trgov poimenuje
po ženskah, ki so s svojim delovanjem pomembno prispevale k razvoju in ugledu mesta Ljubljana.
Podajamo pobudo za poimenovanje javnega prostora po Nadi Sedlar (1918–2006). Nada Sedlar je bila
pionirka bolj znanstvenega pristopa k muzejskem konzervatorstvu in restavratorstvu.
Po koncu druge svetovne vojne je bilo gradivo v Narodnem muzeju Slovenije (NMS) v izjemno slabem
stanju. Leta 1943 so namreč zbirke zaradi možnosti letalskih napadov shranili v vlažne kletne prostore
muzeja. Še posebno je po ogroženosti izstopalo arheološko gradivo, saj so tudi starejši predmeti, ki so
bili že preparirani, utrpeli veliko škode. S prihodom inženirke kemije Nade Sedlar leta 1958 je
konserviranje-restavriranje dobilo trdnejše, bolj znanstvene temelje. Pod njenim vodstvom je istega
leta začel delovati za laboratorij za konservacijo kovin, kot samostojna organizacijska enota NMS pa
je bil leta 1959 ustanovljen oddelek za restavriranje in konserviranje. Delovanje oddelka je ključnega
pomena za ohranjanje kulturne dediščine, ki jo hrani muzej. Na podlagi izpopolnjevanj se je
osredotočila na vpeljavo sodobnejših metod in materialov, ki so precej spremenili dotedanje delo
konservatorjev in preparatorjev.
Za svoje bogato življenjsko delo je leta 1976 dobila Valvasorjevo nagrado kot najvišje priznanje v
muzejski stroki. Vsako leto v mesecu maju konservatorji-restavratorji odpirajo svoja vrata. Dnevi
predstavitev so od leta 2008 naprej posvečeni Nadi Sedlar.
V svetniškem klubu Levica menimo, da je Nada Sedlar za mesto Ljubljana posebnega pomena in bi
MOL lahko na podlagi zaslug za njeno delo v muzejski stroki s poimenovanje ulice oz. parka posebej
počastila njen spomin. S svojim delom je povezovala muzejske konservatorje – restavratorje širom
Slovenije in nekdanje Jugoslavije, postavila je temelje mladi, še razvijajoči se stroki in utemeljila etična
načela konservatorstva, ki veljajo še danes.

Predlagamo, da se po njej poimenuje zelena površina oz. park pri ZVKD Restavratorskem centru ob
Poljanski cesti 40, Ljubljana. Park leži ob osrednji instituciji za konzervatorstvo in restavratorsvo pri
nas.
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
v imenu Svetniškega kluba Levica

