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Zadeva: vprašanja in pobude  

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu s 98. členom Poslovnika MS MOL, zastavljam vam in pristojnim službam naslednje ustno 

svetniško vprašanje.  

 

Iz medijev je bilo izvedeti, da je Mestna občina Ljubljana (MOL) Zgodovinskemu arhivu Ljubljana 

(ZAL) odpovedala najemno pogodbo na Mestnem trgu 27 in Ciril Metodovem trgu 21. Za rok izselitve 

je MOL določila junij 2020. Kot razlog so se navedle potrebe po pisarniških prostorih, ki jih ima MOL. 

Na tej lokaciji se poleg pisarn za 24 uslužbencev ter javnih prostorov nahaja 3000 tekočih metrov 

arhivskega gradiva, od katerega je okoli 70% takega, ki se nanaša na zgodovino mesta Ljubljana. Mesto 

Ljubljana je leta 1898 taisti ZAL ustanovila, takrat pod imenom Mestni arhiv Ljubljana, sredi 

devetdesetih let pa je ustanoviteljstvo ZAL od občine prevzela država, saj je teritorialna pristojnost ZAL 

širša, pristojnosti lokalnih skupnosti pa ožje. MOL in vsi občinski javni zavodi so danes pod 

pristojnostjo ZAL, ki od njih prevzema arhivsko gradivo. MOL namreč nima svojega zgodovinskega 

arhiva, ki bi ga v skladu z arhivskim zakonom lahko imela, zato za arhivsko gradivo vseh občinskih 

ustanov vključno z MOL skrbi ZAL. 

 

Glede na dejstvo, da na trgu nepremičnin arhivskih zgradb ni, saj se gradijo po naročilu oz. na ključ, je 

edina možnost za rešitev prostorske problematike ZAL v nakupu oz. dolgoročnem najemu in temeljiti 

adaptaciji obstoječe zgradbe. Da bi do tega prišlo pa je potrebno veliko več časa kot šest mesecev, saj 

je arhivsko gradivo kulturni spomenik s katerim je potrebno ravnati v skladu z zakonom in 

mednarodnimi arhivskimi standardi. V tej luči je kot rečeno rok šest mesecev nerealen in ga ZAL ne 



more izvršiti, saj so postopki za zagotovitev in adaptacijo bodoče stavbe ZAL bistveno daljši, če ne 

omenjamo finančnih sredstev, ki bi jih Ministrstvo za kulturo moralo zagotoviti. 

 

Župana sprašujem, kako bo ravnal ko bo rok potekel, oz. ali ga je pripravljen podaljšati do takrat ko bo 

Ministrstvo za kulturo zagotovilo ustrezno prostorsko rešitev. Čeravno MOL formalno-pravno ni več 

ustanovitelj ZAL, pa večina gradiva priča o zgodovini Ljubljane od 14. stoletja dalje in bi kakršnakoli 

prisilna izselitev s strani MOL lahko pomenilo protipravno ravnanje s kulturnim spomenikom in škandal 

mednarodnih razsežnosti.  

 

V upanju, da bo župan ravnal modro in prepoznal interese po ohranitvi kulturnega spomenika, ki priča 

o preteklosti najlepšega mesta na svetu, se zahvaljujem za odgovor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


