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29.11.2019 Stran/Termin: 1

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Naslovna stran Žanr:

Površina/Trajanje: 144,06

Naklada: 27.926,00

Gesla: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, LJUBLJANSKI ŽUPAN, 
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Mestna občina hoče izseliti Zgodovinski arhiv

Vanja Brkič

NAPOVEDNIK ČLANKA

Dnevnik

LJUBLJANA / ARHIVI
Mestna občina
hoče izseliti
Zgodovinski
arhiv
Zgodovinski arhiv Ljubljana si
mora do sredine prihodnjega
leta najti nove prostore, saj
mu je Mestna občina Ljubljana

odpovedala najemno pogodbo

za prostore v mestni
hiši in sosednji stavbi.

/ Vanja Brkič

Mestna občina Ljubljana je maja letos
javnemu zavodu Zgodovinski arhiv
Ljubljana odpovedala najemno pogodbo

za prostore v ljubljanski mestni

hiši in v sosednji stavbi na naslovu
CirilMetodov trg 21. Časa za izselitev
ima le do junija prihodnje leto. Domnevno

želi občina v teh prostorih urediti

pisarne za svoje uslužbence.

»Zgodovinski arhiv Ljubljana nima
drugih primernih prostorov, v katere
bi se lahko preselil z vsem arhivskim
gradivom in zaposlenimi. Zaradi odpovedi

najemne pogodbe se je znašel
v položaju, ki resno ogroža arhivsko
javno službo in arhivsko kulturno dediščino.

Trenutna situacija nas sili v
hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev,

kar lahko pomeni tudi selitev v
neprimerne prostore, je opozoril direktor

arhiva Mitja Sadek.

Pogajanja niso bila uspešna
Ko je prejel odpoved pogodbe, se je
Sadek po pomoč obrnil na ministrstvo

za kulturo, saj je država ustanoviteljica

Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Ministrstvo je po Sadkovih
besedah začelo pogajanja z ljubljanskim

županom, da arhivu nameni več
časa za selitev. Pogajanja naj bi nekaj
časa celo kazala dobre obete za arhiv.
»Nato pa so me z ministrstva v ponedeljek

obvestili, da v pogajanjih niso
bili uspešni, je pojasnil Sadek. Zatrdil

je, da bi primerne prostore težko
našli, tudi če bi imeli na voljo celo leto,

že to bi bila po njegovem mnenju
misija nemogoče. Na ministrstvu za
kulturo so povedali, da aktivno sodelujejo

z občino in Zgodovinskim arhivom

Ljubljana pri iskanju dolgoročnejše

rešitve, a da je v prvi vrsti za
zagotavljanje ustreznih prostorov
pristojno vodstvo arhiva. »Ministrstvo

za kulturo pa je vsem preostalim
ministrstvom že poslalo poizvedbo
po ustreznih prostorih, so še dodali.

Nadaljevanje O 8
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29.11.2019 Stran/Termin: 8

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: LJUBLJANA Žanr:

Površina/Trajanje: 352,94

Naklada: 27.926,00

Gesla: MESTNI SVET MOL, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, MOL, 
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MOL hoče izseliti Zgodovinski arhiv

Vanja Brkič

POROČILO

Dnevnik

ARHIVI

MOL hoče izseliti
Zgodovinski arhiv
O Nadaljevanje s strani 1

Če bo arhiv prisiljen do junija svoje
gradivo, ki je z zakonom zavarovano
kot kulturna dediščina, preseliti v začasne

nadomestne prostore, to utegne

imeti več negativnih posledic, je
opozoril Sadek. Dragoceno arhivsko
gradivo, ki ga hrani arhiv, bo izpostavljeno

uničenju in izgubi, velik del
gradiva bo med selitvijo več mesecev
nedostopen za raziskovalce in tudi
stranke, ki pri njih recimo lahko pridobijo

kopije gradbenih dovoljenj, ko

želijo prodati svojo nepremičnino.
Poleg visokih stroškov bi selitev po
njegovih besedah poslabšala tudi pogoje

dela zaposlenih v arhivu.

Več kot stoletna zgodovina
Zgodovinski arhiv Ljubljana je v prostorih

ljubljanskega magistrata začel
delovati že leta 1898 s prvim mestnim
arhivarjem, ki je bil nihče drug kot
pesnik Anton Aškerc. Arhiv je državo
v zadnjih desetletjih sicer opozarjal
na potrebo po celoviti rešitvi prostorske

problematike bodisi z novogradnjo
bodisi s kvalitetno adaptacijo ustreznih

prostorov, vendar žal neuspešno,

je dejal Sadek.
Čeprav priznava, da trenutni prostori

niso povsem skladni s strogimi
mednarodnimi standardi za varstvo
arhivskega gradiva, pa je Sadek zagotovil,

da so prostore, iz katerih jih občina

želi izseliti, z leti vendarle toliko
adaptirali, da lahko opravljajo javno
arhivsko službo. »Vesel bi bil, če bi se
lahko preselili v prostore, ki si jih na

ša služba zasluži, vendar dejstvo je, da
jih v tako kratkem času ne bomo našli,

je razočaran direktor. Upa, da jim
bo na pomoč priskočilo sodišče, saj so
vložili ugovor na prekinitev pogodbe.
Sadek je zagotovil, da mu zakonodaja
nalaga, da stori vse za zaščito arhivskega

gradiva, saj ga ne sme izpostavljati

nevarnostim. S tem namenom
je ministrstvo in občino pozval, naj
skupaj preprečita črn scenarij prisilne
izselitve v neprimerne prostore, ministrstvo

pa poleg tega prosi, naj reševanje

prostorske stiske zgodovinskega
arhiva uvrsti med prioritete.

V arhivu tudi
zapisniki sej iz 16. stoletja
»V našem gradivu hranimo unikate.
Če se ti uničijo, jih ni mogoče nadomestiti.

Ostanejo nam lahko le še digitalne

verzije dokumentov, je dejal
direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Nad odnosom mestne občine

je presenečen, saj arhiv hrani najstarejše

gradivo, ki se nanaša na Ljubljano,
v njihovi zbirki so namreč listine

od 14. stoletja naprej. Med drugim
hranijo zapisnike s sej mestnega sveta
od 16. do 18. stoletja, ohranjene imajo
načrte praktično vseh stavb, zato toliko

ljudi k njim prihaja poiskat gradbena

dovoljenja za starejše objekte.
»Arhiv poleg tega prevzema gradivo
Mestne občine Ljubljana in skrbi za
vse občinske javne zavode, saj občina
nima lastnega arhiva za hrambo arhivskega

gradiva, ki bi ga po arhivskem

zakonu lahko ustanovila, je še
omenil Sadek. x

Vanja Brkič

Mitja Sadek, direktor Zgodovinskega
arhiva Ljubljana

Zaradi odpovedi najemne
pogodbe seje ZAL znašel
v položaju, ki resno ogroža
arhivsko javno službo in
arhivsko kulturno dediščino.
Trenutna situacija nas sili
v hitro iskanje začasnih in
zasilnih rešitev, kar lahko
pomeni tudi selitev v
neprimerne prostore.
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29.11.2019 Stran/Termin: 8

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: LJUBLJANA Žanr:

Površina/Trajanje: 352,94

Naklada: 27.926,00

Gesla: MESTNI SVET MOL, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, MOL, 
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MOL hoče izseliti Zgodovinski arhiv

Vanja Brkič

POROČILO

Dnevnik

Ker je maja Mestna občina Ljubljana Zgodovinskemu arhivu Ljubljana
odpovedala pogodbo za najem občinskih prostorov, si mora arhiv do junija
prihodnje leto poiskati nove prostore. O Matjaž Rušt
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29.11.2019 Stran/Termin: 19

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 592,44

Naklada: 35.475,00

Gesla: LJUBLJANSKA OBČINA, MESTNI SVET MOL, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 
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Mesto meče na cesto svoj arhiv

Igor Bratož, Manja Pušnik

POROČILO

Delo

Mesto meče na cesto svoj arhiv
Odpoved najemne pogodbe Zgodovinski arhiv Ljubljana mora zapustiti prostore v lasti Mestne občine Ljubljana do junija 2020

Zgodovinski arhiv Ljubljana mora
do junija prihodnje leto zapustiti
prostore v ljubljanski mestni
hiši na Mestnem trgu in sosednji

stavbi na Ciril-Metodovem
trgu. Prostori so last Mestne občine

Ljubljana, ki je arhivu nepričakovano

odpovedala najemno
pogodbo, sicer sklenjeno za nedoločen

čas. Arhiv nima drugih
primernih prostorov, v katere bi
se lahko preselil z vsem gradivom
ter zaposlenimi, zato poziva ministrstvo

za kulturo in MOL, naj
preprečita črni scenarij prisilne
izselitve v neprimerne prostore.

Igor Bratož, Manja Pušnik

Direktor Zgodovinskega arhiva
Ljubljana ( ZAL) Mitja Sadek je za
Delo povedal: »Pošto s preklicem
najemne pogodbe smo dobili maja
in sestal sem se z ministrom za kulturo.

V zdajšnjem položaju bi bilo
treba selitev ustaviti , da bi arhiv
ostal, kjer je , dokler ne bi razrešili
prostorske problematike z ministrstvom

za kulturo. Mora pa biti
rešitev seveda skladna z zakonom:

zahtevanih prostorov, ki bi tako
kot zdajšnja lokacija zagotavljali
ustrezne depoje, pisarne in javne
prostore (sprejemno pisarno, čitalnico

), ni lahko najti, na trgu takih
prostorov ni. Da se bo našlo primerno

adaptirane prostore ali se
bo treba odločiti za novogradnjo, je
bil dogovor med ministrstvom in
mestno občino. «
Zasilna rešitev, selitev v neprimerne

prostore , bi imela škodljive
posledice, je naštel direktor,

ogrozila bi arhivsko gradivo, ki je
z zakonom varovano kot kulturni
spomenik , in ga izpostavila uničenju

ali izgubi. Velik del gradiva
bi bil med večmesečno selitvijo

nedostopen tako upravnim strankam

(kopije gradbene dokumentacije
, šolskih spričeval ipd. ) kot

raziskovalcem, selitev bi bistveno
poslabšala pogoje dela zaposlenih
v arhivu , povzročila bi tudi visoke
finančne stroške.

Neprecenljiva dediščina
»To ni bar ali trgovinica, « je dejal
Vladimir Žumer, nekdanji direktor
Arhiva Republike Slovenije, prej pa
dvanajst let zaposlen v Zgodovinskem

arhivu Ljubljana, »ampak so
to namensko adaptirani prostori z

železobetonsko konstrukcijo, ki so

sredi petdesetih let veljali za najsodobneje

urejene arhivske prostore.
Vsi župani od Strgarja dalje so imeli

idejo, da bi ZAL izselili , a ko so
videli , kaj vse bi bilo treba podreti ,
so ugotovili , da se to finančno ne
bi izšlo. Če bi našli boljši prostor,
selitev za arhiv ne bo problem,

a treba se je dogovoriti. Dodam
lahko ogorčenje, da mesto izriva
državno ustanovo, in to ne katerekoli

, na magistratu pozabljajo, da
je arhiv nastal leta 1898 kot mestni
arhiv, šele leta 1986 je kot drugi
regionalni zavodi prišel v upravljanje

države. « ZAL , ki je nastal

Odziv ministrstva za kulturo
»Na ministrstvu za kulturo smo s predstavljeno problematiko seznanjeni
in aktivno sodelujemo z MOL in ZAL pri iskanju dolgoročnejše rešitve. Za
zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje ZAL je pristojno predvsem
vodstvo ZAL. Ministrstvo za kulturo je preostalim ministrstvom poslalo
poizvedbo po ustreznih prostorih. Prav tako skladno z veljavno zakonodajo

za področje arhivov zagotavljamo ustrezno financiranje.«

»Na trgu takih prostorov , ki bi ustrezali namenu arhiva , ni, « je poudaril
Mitja Sadek , direktor Zgodovinskega arhiva ljubljana.
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29.11.2019 Stran/Termin: 19

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 592,44

Naklada: 35.475,00

Gesla: LJUBLJANSKA OBČINA, MESTNI SVET MOL, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 
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Mesto meče na cesto svoj arhiv

Igor Bratož, Manja Pušnik

POROČILO

Delo

iz ljubljanskega mestnega arhiva ,

je tesno povezan z zgodovino Ljubljane

, so poudarili v arhivu , hrani
tudi največje arhivske dragotine, ki
so temelj zgodovinske identitete
Ljubljane. Sem spadajo dragocene
listine od 14. stoletja dalje, zapisniki

sej ljubljanskega mestnega sveta
( 1521–1786) in mnogo drugega.

Iz letnega poročila arhiva za leto
2018 je razvidno , da javni zavod , ki
ga financira kulturno ministrstvo,

zaposluje 37 ljudi. V poslovnih
prostorih v ljubljanski mestni hiši
delujejo na 913 kvadratnih metrih
površine , kjer hranijo okoli 3000

tekočih metrov arhivskega gradiva
, v sosednji stavbi na Ciril-Metodovem

trgu pa imajo na voljo 469
kvadratnih metrov. Lastnik obeh
prostorov, v katerih dela od 24 od
37 uslužbencev arhiva , je MOL.
Dislocirane depoje ima ZAL še na
Poljanski 40, Kvedrovi ulici 9 in
Šmartinski cesti 53 , poleg tega kot
največji regionalni arhiv v državi

, saj pokriva območje dvajsetih
upravnih enot, deluje tudi v Novem

mestu, Kranju , Škofji Loki in
Idriji. Aplikacija Erar kaže, da so
od ministrstva za kulturo lani za
delovanje prejeli dobrih 21 milijonov

evrov. Ustvarili so okoli 1 , 5 milijona

evrov prihodkov in dobrih
devet tisočakov dobička oziroma
presežka prihodkov nad odhodki.

Preslišana opozorila
ZAL kot javna služba med drugim
posreduje uporabnikom arhivsko
gradivo za raziskovalne in upravno-pravne

namene (med storitvami
arhiva je tudi izdajanje kopij

gradbene dokumentacije), pridobiva

, hrani in strokovno obdeluje
arhivsko gradivo, izobražuje uslužbence

javnopravnih oseb , ki delajo
z dokumentarnim gradivom, pripravlja

občasne tematske razstave ,

organizira pedagoške učne ure s

predstavitvijo arhivskega gradiva
in izdaja strokovne publikacije.
Arhiv poleg tega prevzema gradivo
MOL in skrbi za vse občinske javne
zavode, saj občina nima lastnega
arhiva za hrambo arhivskega gradiva

, ki bi ga po arhivskem zakonu
lahko ustanovila.
V sporočilu za javnost so v ZAL

zapisali , da so ustanovitelja v zadnjih

desetletjih redno opozarjali
na potrebo po celoviti rešitvi

prostorske problematike bodisi z

novogradnjo bodisi s kakovostno
adaptacijo ustreznih prostorov,

vendar žal neuspešno. ZAL zdaj
poziva MOL in ministrstvo za
kulturo , da takoj stopita skupaj in
preprečita črni scenarij prisilne
izselitve v neprimerne prostore
ter tako zaščitita neprecenljivo
arhivsko dediščino, ministrstvo
za kulturo pa naj nato, tudi v sodelovanju

z MOL , začne aktivno
in prioritetno reševati prostorsko
problematiko ZAL.
Odzvali so se tudi z oddelka za

ravnanje z nepremičninami MOL.
Poudarili so , da nepremičnine, ki
so v najemu ZAL , v MOL potrebujejo

za lastno delovanje , zato so
se odločili za odpoved brezplačne
uporabe prostorov na Mestnem
trgu 27 in Ciril-Metodovem trgu
21. Pojasnili so , da so odpovedali
pogodbo 19. aprila in o tem obvestili

ZAL , ter poudarili , da so »zaradi
specifičnosti zadeve podaljšali

rok za izselitev do 15. junija 2020«.
Opozorili so, da so od ministrstva
za kulturo prejeli pobudo za skupno

iskanje rešitve šele pred nekaj

dnevi , in poudarili , da MOL ni
ustanoviteljica ZAL , zato ni zakonsko

obvezana zagotavljati prostorov
za njihovo delovanje.Zgodovinski arhiv ljubljana deluje na devetih lokacijah , sedež pa ima v ljubljanski mestni hiši.
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29.11.2019 Stran/Termin: 2

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, LJUBLJANSKI ŽUPAN, 
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Mestna občina hoče izseliti Zgodovinski arhiv

SPLETNI ČLANEK

https://www.dnevnik.si/1042915455/lokalno/ljubljana/mestna-obcina-hoce-izseliti-zgodovinski-arhiv

www.dnevnik.si

Mestna občina hoče izseliti Zgodovinski arhiv
Zgodovinski arhiv Ljubljana si mora do sredine prihodnjega leta najti nove prostore, saj mu je
Mestna občina Ljubljana odpovedala najemno pogodbo za prostore v mestni hiši in sosednji stavbi.
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29.11.2019 Stran/Termin: 2

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, LJUBLJANSKI ŽUPAN, 
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Mestna občina hoče izseliti Zgodovinski arhiv

SPLETNI ČLANEK

https://www.dnevnik.si/1042915455/lokalno/ljubljana/mestna-obcina-hoce-izseliti-zgodovinski-arhiv

www.dnevnik.si

Mestna občina Ljubljana je maja letos javnemu zavodu Zgodovinski arhiv Ljubljana odpovedala
najemno pogodbo za prostore v ljubljanski mestni hiši in v sosednjii stavbi na naslovu CirilMetodov

trg 21 Časa za izselitev ima le do junija prihodnje leto. Domnevno želi občina v teh prostorih urediti

pisarne za svoje uslužbence.

»Zgodovinski arhiv Ljubljana nima drugih primernih prostorov v katere bi se lahko preselil z vsem

arhivskim gradivom in zaposlenimi. Zaradi odpovedi najemne pogodbe se je znašel v položaju ki

resno ogroža arhivsko javno službo in arhivsko kulturno dediščino Trenutna situacija nas sili v hitro

iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar lahko pomeni tudi selitev v neprimerne prostore, je opozoril
direktor arhivaMitja Sadek.

Pogajanja niso bila uspešna
Ko je prejel odpoved pogodbe, seje Sadek po pomoč obrnil na ministrstvo za kulturo saj je država

ustanoviteljica Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ministrstvo je po Sadkovih besedah začelo

pogajanja z ljubljanskim županom, da arhivu nameni več časa za selitev. Pogajanja naj bi nekaj
časa celo kazala dobre obete za arhiv. »Nato pa so me z ministrstva v ponedeljek obvestili, da v

pogajanjih niso bili uspešni, je pojasnil Sadek. Zatrdil je da bi primerne prostore težko našli, tudi

če bi imeli na voljo celo leto, že to bi bila po njegovem mnenju »misija nemogoče«. Na ministrstvu

za kulturo so povedali, da aktivno sodelujejo z občino in Zgodovinskim arhivom Ljubljana pri iskanju

dolgoročnejše rešitve a da je v prvi vrsti za zagotavljanje ustreznih prostorov pristojno vodstvo

arhiva. »Ministrstvo za kulturo pa je vsem preostalim ministrstvom že poslalo poizvedbo po
ustreznih prostorih, so še dodali.

Če bo arhiv prisiljen do junija svoje gradivo kije z zakonom zavarovano kot kulturna dediščina,

preseliti v začasne nadomestne prostore to utegne imeti več negativnih posledic, je opozoril
Sadek Dragoceno arhivsko gradivo, ki ga hrani arhiv, bo izpostavljeno uničenju in izgubi, velik del

gradiva bo med selitvijo več mesecev nedostopen za raziskovalce in tudi stranke, ki pri njih recimo

lahko pridobijo kopije gradbenih dovoljenj, ko želijo prodati svojo nepremičnino. Poleg visokih

stroškov bi selitev po njegovih besedah poslabšala tudi pogoje dela zaposlenih v arhivu

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SLOVENIJA

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=ad3adfce-8f37-4f67-b9a6-68a4efe1ff44156669816


29.11.2019 Stran/Termin: 2

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, OBČINA LJUBLJANA, LJUBLJANSKI ŽUPAN, 

8

Mestna občina hoče izseliti Zgodovinski arhiv

SPLETNI ČLANEK

https://www.dnevnik.si/1042915455/lokalno/ljubljana/mestna-obcina-hoce-izseliti-zgodovinski-arhiv

www.dnevnik.si

Več kot stoletna zgodovina
Zgodovinski arhiv Ljubljana je v prostorih ljubljanskega magistrata začel delovati že leta 1 898 s

prvim mestnim arhivarjem, ki je bil nihče drug kot pesnik Anton Aškerc. Arhiv je državo v zadnjih

desetletjih sicer opozarjal na potrebo po celoviti rešitvi prostorske problematike bodisi z

novogradnjo bodisi s kvalitetno adaptacijo ustreznih prostorov, vendar žal neuspešno, je dejal
Sadek

Čeprav priznava, da trenutni prostori niso povsem skladni s strogimi mednarodnimi standardi za
varstvo arhivskega gradiva pa je Sadek zagotovil, da so prostore, iz katerih jih občina želi izseliti, z

leti vendarle toliko adaptirali, da lahko opravljajo javno arhivsko službo. »Vesel bi bil. če bi se lahko

preselili v prostore, ki si jih naša služba zasluži, vendar dejstvo je. da jih v tako kratkem času ne

bomo našli, je razočaran direktor Upa. da jim bo na pomoč priskočilo sodišče, saj so vložili ugovor
na prekinitev pogodbe. Sadek je zagotovil, da mu zakonodaja nalaga, da stori vse za zaščito

arhivskega gradiva, saj ga ne sme izpostavljati nevarnostim. S tem namenom je ministrstvo in

občino pozval, naj skupaj preprečita črn scenarij prisilne izselitve v neprimerne prostore, ministrstvo

pa poleg tega prosi, naj reševanje prostorske stiske zgodovinskega arhiva uvrsti med prioritete.

V arhivu tudi zapisniki sej iz 16. stoletja
»V našem gradivu hranimo unikate Če se ti uničijo, jih ni mogoče nadomestiti. Ostanejo nam lahko

le še digitalne verzije dokumentov, je dejal direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Nad odnosom

mestne občine je presenečen, saj arhiv hrani najstarejše gradivo, ki se nanaša na Ljubljano, v

njihovi zbirki so namreč listine od 14. stoletja naprej. Med drugim hranijo zapisnike s sej mestnega
sveta od 16. do 18. stoletja ohranjene imajo načrte praktično vseh stavb zato toliko ljudi k njim

prihaja poiskat gradbena dovoljenja za starejše objekte. »Arhiv poleg tega prevzema gradivo
Mestne občine Ljubljana in skrbi za vse občinske javne zavode, saj občina nima lastnega arhiva za
hrambo arhivskega gradiva, ki bi ga po arhivskem zakonu lahko ustanovila, je še omenil Sadek.

Vanja Brkič

Zgodovinski arhiv Ljubljana Mestna občina Ljubljana ministrstvo za kulturo arhiv arhivsko gradivo

kulturna dediščina Mitja Sadek
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Največji regionalni arhiv mora iz ljubljanske mestne hiše

IGOR BRATOŽ

NAPOVEDNIK ČLANKA

Delo

L – Zgodovinski arhiv
Ljubljana mora do junija prihodnje

leto zapustiti prostore v ljubljanski

mestni hiši na Mestnem
trgu in v sosednji stavbi na Ciril-Metodovem

trgu , ki so last ljubljanske

občine , a so bili v petdesetih

letih prejšnjega stoletja
namensko adaptirani za arhivsko
rabo.

I B

Ministrstvo za kulturo in MOL v
arhivu pozivajo , da preprečita črn
scenarij prisilne izselitve v neprimerne

prostore. Direktor Zgodovinskega

arhiva Ljubljana (ZAL )
Mitja Sadek je prepričan, da bi bilo
treba selitev ustaviti: »Arhiv naj
ostane, kjer je, dokler se prostorska

problematika na razreši z ministrstvom

za kulturo. Zahtevanih
prostorov, ki bi tako kot sedanja lokacija

zagotavljali ustrezne depoje,

pisarne in javne prostore ni lahko

najti, na trgu takih prostorov ni.
Da se bo našlo primerno adaptirane

prostore ali pa se bo treba odločiti

za novogradnjo, je bil dogovor

med ministrstvom in mestno
občino.«
Z ministrstva za kulturo so sporočili

, da z MOL in ZAL aktivno sodelujejo

pri iskanju dolgoročnejše
rešitve, vsem preostalim ministrstvom

so že poslali poizvedbo po
ustreznih prostorih , arhivu
tudi zagotavljajo ustrezno
nanciranje, lani 21 milijonov

evrov.
»To ni bar ali trgovinica
, « je povedal Vladimir

Žumer, nekdanji direktor

Arhiva Republike

Slovenije
, prej dvanajst

let zaposlen v
ZAL, »ampak
so namensko
adaptirani prostori

z železobetonsko

konstrukcijo, ki so sredi
petdesetih let veljali za najsodobneje

urejene arhivske prostore. Vsi
župani od Strgarja dalje so imeli
idejo, da bi ZAL izselili , a ko so videli

, kaj vse bi bilo treba podreti,
so ugotovili, da se to nančno ne
bi izšlo. Ogorčen sem, na magistratu
pozabljajo , da je arhiv nastal leta

1898 kot ljubljanski mestni arhiv. «
ZAL hrani dragocene ljubljanske

listine od 14. stoletja dalje,

zapisnike sej mestnega sveta
Ljubljane (1521–1786) in še
veliko drugega , zdaj največji
regionalni arhiv v državi deluje

na devetih lokacijah.

Največji regionalni arhiv mora
iz ljubljanske mestne hiše
Arhiv na cesto Mestna občina Ljubljana je Zgodovinskemu
arhivu Ljubljana odpovedala najemno pogodbo

»Primernih prostorov
ni lahko najti ,« opozarja

Mitja Sadek , direktor

Zgodovinskega
arhiva Ljubljana.
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