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Zadeva: Izselitev Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL) mora do junija 2020 zapustiti prostore v mestni hiši in sosednji 

stavbi, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V Levici nasprotujemo zaradi takšnemu dejanju občine. 
ZAL hrani predvsem dokumente, povezane z zgodovino mesta od 14. stoletja dalje, in kot tak 

dragoceno mestno dediščino, med drugim tudi zgodovino mestnih oblasti.  

 

Zgodovina mesta, ki jo pooseblja ZAL, mora tudi simbolno ostati v centru mesta, blizu mestni hiši, 

županu in mestnemu svetu, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve glede prihodnosti mesta. 

Izseljevanje izobraževalnih, znanstvenih in drugih institucij, ki bogatijo zgodovino in dediščino mesta 

ter mu dajejo nenadomestljivo vsebino, iz mestnega središča ni dopustno. Njihova selitev na obrobje 

pomeni tudi simbolno selitev iz središča fokusa mesta Ljubljane, s katerim je arhiv prepleten. 

 

Zgodovinski arhiv Ljubljana je referenčna ustanova in ga vsakodnevno uporabljajo tako slovenski in 

mednarodni raziskovalci, študenti kot tudi zainteresirana javnost, ki jo zanimajo najrazličnejši aspekti 

zgodovine mesta Ljubljana. Zelo problematičen je kratek rok izselitve, ki ga je po besedah 

predstavnikov ZAL mogoče zagotoviti bodisi z novogradnjo bodisi z ustrezno adaptacijo. "Odpoved 

najemne pogodbe s strani MOL sili ZAL v hitro iskanje neprimernih prostorov, kar bi ogrožalo 

arhivsko gradivo ter dostopnost do gradiva za stranke." (N. Š., Zgodovinski arhiv Ljubljana 

odgovarja na izjave župana, MMC RTV, 11. december 2019). Dostopnost gradiva in skrb za 

ohranjanje arhivske kulturne dediščine sta eni izmed temeljnih nalog javne institucije, ki je skrbnik 

tega gradiva, ki pripada naši skupni zgodovini in je kot takšno v kolektivni lasti vseh nas in naših 

zanamcev. Ogrožanje gradiva ali njegove dostopnosti ni v javnem interesu. Čeprav MOL ni 

ustanoviteljica ZAL in ni zakonsko obvezana zagotavljati prostorov za njihovo delovanje, glede na 

dejstvo, da arhiv pravzaprav opravlja naloge mestnega arhiva, pričakujemo, da bo imela občina več 

razumevanja za skrb za ohranjanje lastne dediščine in lastne zgodovine ter njene dostopnosti javnosti. 

Vztrajanje pri odločitvi za izselitev ZAL bo imelo daljnosežne škodljive posledice za stroko, vse 

uporabnike in bo nazadnje pomenilo tudi velik madež v zgodovini mesta Ljubljana glede ravnanja s 

svojo preteklostjo in kulturno dediščino. 

 

Na MOL se v Levici obračamo z vprašanjem, kako je prišlo do tovrstne odločitve, da se arhiv po 122 

letih izseli iz njegovih prostorov. Zakaj se MOL pred tem ni posvetovala z arhivom in strokovno 

javnostjo? Glede na močan odziv strokovne in druge javnosti pozivamo MOL, naj prekliče odločitev 

za izselitev ZAL ter skupaj z njimi vstopi v iskanje dolgoročne rešitve za to pomembno kulturno 

ustanovo.  

 

Tovariški pozdrav,                                                                        dr. Asta Vrečko 


