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ADAPTACIJA ZGRADBE BIVŠE VOJAŠNICE ZA POTREBE 
ZGODOVINSKEGA ARHIVA NA PTUJU – PRIMER DOBRE PRAKSE 

Izvleček: 

V prispevku bodo predstavljene faze uspešno zaključene rekonstrukcije obstoječega objekta bivše 
vojašnice na Ptuju, v delu katere je našel svoj prostor Zgodovinski arhiv na Ptuju. Ob upoštevanju 
veljavnih predpisov, priporočil in standardov ter aktivnem sodelovanju arhiva kot bodočega uporabnika 
prostorov s strokovnimi službami ministrstva za kulturo, konservatorjem-restavratorjem, arhitektom, 
izvajalci del, investitorjem, inšpekcijsko službo … ugotovimo, da je kljub prilagoditvi obstoječi 
arhitekturi Zgodovinski arhiv na Ptuju primer dobre prakse v smislu dilem, ali so razmišljanja v smeri 
izvedbe adaptacij starih zgradb smiselne. 

Ključne besede: 

adaptacija, projektna dokumentacija, arhivski depo, selitev gradiva  

Abstract:  

Military Building Adaptation for 
 the Need of the Historical Archives Ptuj - Best Practice Example  

The article presents phases of a successfully executed adaptation of a building, which was previously 
used for military purposes - a barracks in Ptuj. The Historical Archives Ptuj had been given a part of 
this building for its own purposes. Considering the current legislation, recommendations, standards and 
active cooperation of the archives as the future user of the building and the ministry for culture, 
conservators and restorators, architects, builders, investors, the inspectorate etc., we find that the 
building of the Historical Archives Ptuj is an example of a best practice in sense of successful 
adaptations.  
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KRATEK HISTORIAT PROSTORA NAHAJALIŠČA OBJEKTA  

Območje, na katerem stoji obnovljen in rekonstruiran objekt nekdanje 
vojašnice, ki je bila zgrajena med letoma 1903 in 1905, se nahaja v neposredni bližini 
foruma rimske Petovione. V rimskih časih se je namreč na področju Vičave in 
Panorame nahajalo mestno središče. Forum (trg) je bil najpomembnejši del rimskega 
mesta, obdajale so ga javne stavbe, spomeniki, slavoloki. To so dodatno potrdila tudi 
arheološka izkopavanja v okviru izvedbe rekonstrukcije stavbe na Vičavi, ki so 
potekala od oktobra leta 2010 do avgusta leta 2011. Po odstranitvi tlakov v 
jugozahodnem delu stavbe je bila odkrita 6 m široka ulica oziroma cesta, na obeh 
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straneh omejena s stavbami s stebrišči, ter ostanki več stavb s sledovi poselitve v 1. 
in 2. stoletju n. št. Vičavsko podzemlje je odkrilo ostanke rimskega mesta. Zaradi 
nujnih gradbenih del je bilo nekaj arheoloških najdb uničenih, sicer pa so bile vse 
najdene arheološke ostaline – odlomki rimskodobne keramike, več sto odlomkov 
rimskodobnega stekla, več kot dvesto rimskodobnih novcev ipd. – preučene, popisane 
in spravljene v arheološko zbirko. Med najdbami izstopajo zlat prstan z dragim 
kamnom, oljenka z reliefno upodobitvijo konjske vprege, oljenka z dvema noskoma 
lokalne proizvodnje, bronast obesek konjske opreme, bronasta zaponka in lonec, 
pokrit s krožnikom.1 Do izgradnje vojašnice (skupna površina 3474,18 m²) v začetku 
20. stoletja je območje ostalo neposeljeno. Objekte je nazadnje prenovila leta 1992 
Slovenska vojska. Do 15. septembra 1996 je bil v njej 730. učni center, ki se je nato 
preoblikoval v 2. bataljon 72. brigade. Slednji je leta 2001 prešel v rezervni bataljon, 
ki je deloval do leta 2003, ko je tukaj zaključila zadnja generacija nabornikov. Leta 
2004 je Ministrstvo za obrambo predalo del objektov na območju vojašnice, mdr. tudi 
Ministrstvu za kulturo. Ko so se pokazale možnosti, da v enem izmed objektov dobi 
svoj prostor arhiv, je tedanje vodstvo arhiva avgusta leta 2005 izdelalo projektno 
nalogo o možnostih za preselitev v stavbo št. 2 bivše vojašnice na obstoječe stanje, z 
nujnimi gradbenimi posegi, specifičnimi za arhive. Kasneje se je izkazalo, da 
preselitev na obstoječe stanje ne bo možna, saj so se v roku enega leta zadeve v 
stavbi zaradi slabega vzdrževanja tako poslabšale2, da je bilo potrebno sprejeti nova 
razmišljanja v smeri popolne rekonstrukcije zgradbe. Stavba je bila navlažena, ni 
imela ustrezne nosilnosti, ni bila požarno varna. To bi lahko bili takrat tudi argumenti 
v prid pomislekom, da se projekt opusti in se pričnejo razmišljanja v smeri 
novogradnje.  

Vedno večja prostorska stiska, le najnujnejši prevzemi arhivskega gradiva, 
neustreznost arhivskih depojev, ogroženost gradiva, okuženega s plesnijo, posedanje 
stavbe dominikanskega samostana …3, je vendarle spodbudilo odgovorne, da so leta 
2006 aktivno pristopili k pogajanjem za dodelitev dela stavbe in rekonstrukcijo za 
potrebe ptujskega arhiva. 

 
Slika 1: Zlat prstan z dragim kamnom (Foto: S. Pukšič) 

                                                 
1  Ptuj, Vičava – Nova okritja, Maja Janežič, uni.dipl. arheologinja, Evgen Lazar, uni. dipl. arheolog, konservator, 

http:// www.zvkds.si/sl/center-za preventivno-arheologijo/.  
2  Ker ni bilo pravega skrbnika stavbe, je prišlo do izlitja vode.  
3  Leta 2006 je skoraj polovico arhivskega gradiva zaradi neustreznih arhivskih prostorov ogrozila plesen. Pod 

vodstvom takratnega direktorja Ivana Frasa in inšpekcijske službe pri Ministrstvu za kulturo (dr. Dragan Matić) 
je bila arhivu dodeljena v začasno uporabo stavba v kompleksu vojašnice, kamor je bilo začasno preseljeno 
arhivsko gradivo. Takrat so se tudi pričeli resni pogovori o adaptaciji stavbe št. 2 (nekdanja vojašnica) za 
potrebe Zgodovinskega arhiva na Ptuju.  
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Slika 2: Pionirska vojašnica na Ptuju 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA (PO FAZAH) 

Izvedbo in pripravo projektne naloge za adaptacijo stavbe je oktobra 2006 
pripravilo podjetje Projekta inženiring Ptuj d. o. o. Ker je za arhivsko gradivo 
ključnega pomena hramba v varnih, statično stabilnih in klimatsko ustreznih depojih, 
so bili strokovnjaki s strani uporabnika (arhiva) seznanjeni s specifičnimi zahtevami 
materialnega varovanja arhivskega gradiva in dela v arhivih. Da bi se s problematiko s 
področja klimatizacije in prezračevanja v arhivskih zgradbah, statike, električnih 
napeljav, požarne varnosti arhivskih depojev in varnostnih sistemov, arhitekture itn. 
dodobra spoznali, si je strokovna skupina4 v času nastajanja projektne gradbene 
dokumentacije ogledala Štajerski deželni arhiv Gradcu. Slednji velja za uspešen 
primer adaptacije stare zgodovinske zgradbe in vključitev novogradnje v stari, 
obstoječi objekt. Izkušnje in spoznanja obnove iz Štajerskega deželnega arhiva so 
dale načrtovalcem Projekte inženiringa Ptuj ob upoštevanju številnih napotkov dobra 
izhodišča. Ptujski arhiv5 je tako pri vseh fazah, od priprav do izdelave projektne 
dokumentacije, aktivno sodeloval s strokovnimi zahtevami v skladu z veljavno 
zakonodajo, priporočili ter standardi, ki se nanašajo na ustrezno hrambo, požarno ter 
poplavno varnost v arhivskih depojih6.  

 Na podlagi izdelane projektne gradbene dokumentacije (PGD) Projekte 
inženiring Ptuj d. o. o.7, je decembra leta 2006 Ministrstvo za kulturo za potrebe 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine - Območna enota Maribor, Izpostava Ptuj in 
Zgodovinskega arhiva na Ptuju izdelalo za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti 

                                                 
4  V skupini so bili: za Zgodovinski arhiv na Ptuju Ivan Fras, takratni direktor Zgodovinskega arhiva na Ptuju, in 

Marija Hernja Masten, s strani Projekte inženiring Ptuj d. o. o. Stanko Arnuš, univ. dipl. inž. arh., Henrik Glatz, 
univ. dipl. inž. str., Jože Korošec, univ. dipl inž. el., iz Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu pa prof. dr. Josef 
Riegler, direktor, ter mag. dr. Gernot Obersteiner. 

5  Zanj takratni direktor Ivan Fras. 
6  Arhivska zakonodaja, standardi in priporočila, izdana tudi s strani ICA, IFLA, ICOM. 
7  Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše vojašnice Vičava št. 188-71.100-05, oktober 2006.  
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bivše vojašnice Vičava na Ptuju, objekt št. 2, dokument identifikacije investicijskega 
projekta. Ugotovljeno je bilo, da je projekt usklajen z Nacionalnim programom, s 
cilji, opredeljenimi v okviru varstva kulturne dediščine, razvojnimi strategijami 
Ministrstva za kulturo, načrtom razvojnih programov in proračunom Republike 
Slovenije od leta 2006 do leta 2012. Odločeno je bilo, da bo nujna in sprejemljiva 
varianta II, ki je opredeljevala rekonstrukcijo in spremembo objekta št. 2 bivše 
vojašnice Vičava na Ptuju. Ta dokument je bil podlaga za izdelavo investicijskega 
programa, ki je bil sprejet januarja 2007. Po dveh letih premora in uvrstitvi denarne 
postavke v državni proračun, je januarja 2010 Ministrstvo za kulturo podalo razpisne 
pogoje za gradbeno izvedbo del. Na razpisu je bilo izbrano gradbeno podjetje SGP 
Pomgrad iz Murske Sobote.  

Izvajalec gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del je bil uveden v delo 31. 
avgusta 2010, zaključek del je bil predviden 31. julija 2011. Dela so se nekoliko 
podaljšala zaradi arheoloških izkopavanj, tako da je bilo uporabno dovoljenje izdano 
decembra 2011. Tedensko so se vršili koordinacijski sestanki (skupaj 59), na katerih 
je bil redno prisoten tudi predstavnik Zgodovinskega arhiva. Tako je bila 
zagotovljena komunikacija z izvajalcem del in ažurno spremljanje poteka gradbenih 
del. Z našim strokovnim znanjem smo vplivali na sprejetje marsikatere odločitve, ki 
se je kasneje izkazala za ključno, npr. zgraditev/vzpostavitev varnega računalniškega 
omrežja, kontrola pristopa, pravilne mere polic …, večkrat pa se je tudi zgodilo, da 
naše dobronamerne prošnje ali nasveti niso bili upoštevani (npr. znižanje stropov v 
delovnih prostorih, pomisleki glede skupne kotlovnice s sosednjo srednjo šolo, 
načrtovanje prostora za čistila, osvetlitev delovnih prostorov, namestitev luči v 
depojih ipd.).  

Preureditev notranjosti se je podredila zahtevam dejavnosti, ki jo arhiv izvaja. 
Izhodišče je bila funkcionalna delitev prostorov:  

 arhivski depoji v izmeri 1029,17 m², 

 upravni (poslovni) in delovni prostori v izmeri 272,84 m², 

 prostori za uporabo gradiva in popularizacijo arhivske dejavnosti v izmeri 77,64 
m². 

Dostop v stavbo je bil ohranjen skozi obstoječi vhod, zasilni izhod in vhod za 
gibalno ovirane osebe, ki je možen z dvigalom. Prostori za delo s strankami so urejeni 
tako, da so fizično ločeni od ostalih prostorov. Povezava med nadstropji je možna s 
stopniščem ali osebnim dvigalom. Arhiv tako upravlja s 1908,40 m². Zunanji del 
stavbe, čitalnica, stopnišča in hodniki so pod video nadzorom. 
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Slika 3: Dvigalo za transport gradiva in gibalno oviranih oseb (Foto: D. Lindental) 

Kletni prostori so namenjeni izključno depojem in razpraševalnici. Za potrebe 
hrambe arhivskega gradiva je bila v nekaterih delih objekta zamenjana in ojačana 
nosilna stropna konstrukcija. Na južni strani je bil za izdelavo jeklene medetaže, s 
katero je bil pridobljen nov prostor za hrambo arhivskega gradiva, izveden izkop oz. 
poglobitev ter opravljena ojačitev temeljev obstoječega objekta.  

 
Slika 4: Poglobljen depo z medetažo v južni strani stavbe (Foto: D. Lindental) 
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Slika 5: Jeklena medetaža (Foto: D. Lindental) 

V fazi adaptacije so morali biti izvedeni vsi postopki zaščite ostenja pred talno 
vlago, za zidove pa so uporabljeni paropropustni ometi z apnenim vezivom, saj je 
zaščita pred vlago za ohranitev arhivskega gradiva ključnega pomena. Zaradi 
posebnega režima varovanja arhivskega gradiva je na vseh ognjevarnih vratih 
zagotovljena protivlomna zaščita s kontrolo pristopa. Na tak način je omogočen vstop 
samo zaposlenim. Obstoječa okna v kletnih prostorih so bila pozidana, na fasadni 
strani so prikazana kot slepa okna. Enako v delu prvega nadstropja, kjer se nahajajo 
depoji. Fasada objekta je bila kompletno obnovljena. V depojih je montirana 
moderna kovinska oprema na električni pogon. Po zagotovilu proizvajalca le-ta 
omogoča racionalno namestitev gradiva, dostopnost do gradiva, kroženje zraka in 
enostavno čiščenje. Mere polic so bile že ob projektiranju sistemov narejene na mero 
standardnih in nestandardnih arhivskih škatel. Višina regala tako dosega 2,650 mm, 
kar omogoča varno in priročno rokovanje z gradivom. Globina polic je v večini 
depojev 400 mm, v depoju, kjer se hrani starejše arhivsko gradivo, pa 500 mm. 
Nosilnost police je 120 kg/tm. Prednje fronte regalov so perforirane in v rdeči barvi, 
kar daje depojem dodaten čar. Skozi depoje ni nobenih napeljav, v vsakem prostoru 
pa so nameščeni javljalec požara, senzor za izlitje vode ter tipala z zaslonom za 
merjenje temperature in vlage v prostoru.  
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Slika 6: Zasloni s podatki o temperaturi in vlagi se nahajajo v vsakem depoju (Foto: D. Lindental) 

Eden izmed največjih izzivov pri pripravi in izvedbi projekta je bilo 
načrtovanje klimatske naprave. Ker je z zazidavo oken onemogočeno naravno 
prezračevanje depojev, je uravnavanje in vzdrževanje optimalnih klimatskih pogojev 
popolnoma odvisno od energijsko odvisne klimatske naprave. Strokovne podlage s 
strani strokovnih služb Ministrstva za kulturo so bile osnova za načrtovanje strojnih 
instalacij in strojne opreme, potrebne za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo 
objekta ter izvedbo vodovodne in odtočne kanalizacije. V mansardi stavbe (klimatska 
strojnica) sta vgrajeni dve klimatski napravi, in sicer ena za arhivske depoje (KN1) in 
druga za pisarne in delovne prostore (KN2). Naprava KN1 je nameščena tako, da 
klimatizira arhivske depoje v kletni etaži in desni polovici 1. nadstropja, kjer se prav 
tako nahajajo arhivski depoji. Njeno delovanje omogoča vzdrževanje konstantne 
temperature in vlage skozi vse leto. Za delovne prostore v pritličju stavbe je 
namenjena naprava KN2. Slednja je zasnovana kot rezervna naprava, tako da v 
primeru okvare naprave KN1 prevzame prezračevanje arhivskih depojev. Klima deluje 
z 20 % svežim zrakom in 80 % obtokom, ki poteka po glavnih zračnih kanalih izdelanih 
iz pocinkane pločevine. Parametri naprave KN1 in KN2 so izvršeni in krmljeni preko 
računalnika. V skladu s priporočili IFLA, standardom ISO 11799 in drugimi ustreznimi 
mednarodno priznanimi standardi je po "poporodnih krčih" dosežena stabilna 
temperatura in vlaga v depojih.  

 

Slika 7: Klimatska naprava v mansardnih prostorih (Foto: D. Lindental) 
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Po vselitvi tako posebno pozornost namenjamo rednim pregledom klimatske 
naprave, s čimer ohranjamo obstoječe stanje in preprečujemo poškodbe v fazi, ko so 
posegi še lahko omejeni na minimum in kot taki zahtevajo najmanj stroškov.  

Poseben izziv je predstavljala tudi selitev računalniške opreme, vzpostavitev 
računalniške mreže in priprava varnostne politike v ZAP. Zaradi postopnega 
vzpostavljanja omrežja in nemotenega dela na stari lokaciji je bila med starim in 
novim objektom (ki sta med seboj oddaljena cca 300 m zračne linije) do preselitve 
strežniških naprav za nekaj mesecev vzpostavljena brezžična povezava. Ker 
projektant v postavkah ni predvidel pogojev, s katerimi lahko na najbolj osnovnem 
nivoju vzpostavimo novo varno računalniško omrežje, smo v ZAP naredili analizo 
stanja. V tem segmentu je bilo nadvse pomembno znanje našega informatika 
Damjana Lindentala. Na podlagi ugotovitev smo tako prišli do ugotovitev, da je 
izgradnja varnega omrežja za arhiv ključnega pomena.  

 

PRIPRAVA NA SELITEV IN NJENA IZVEDBA 

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo izdano 14. decembra 2011. Istočasno so 
se pričela dela na dominikanskem samostanu8 v okviru projekta Evropska kulturna 
prestolnica. Selitev arhiva je bila tako še dodatno otežena, saj smo imeli na dvorišču 
gradbišče z žerjavom.  

Pred selitvijo se je porajalo veliko vprašanj, negotovosti in dilem v smislu: ali 
bodo v novih depojih primerni mikroklimatski pogoji, kakšne bodo vremenske 
razmere v času predvidene selitve, prenos računalniške mreže na novo lokacijo, strah 
pred morebitnimi poškodbami zaposlenih med selitvijo, ali bomo zaposleni zmogli 
velik fizični napor, kje dobiti opremo (vozičke, kamion) za selitev ipd. Selitev, ki 
mora biti opravljena strokovno in premišljeno, predstavlja za odgovorno osebo tudi 
izreden psihični napor.  

Zaposleni v arhivu smo se pričeli na selitev pripravljati že več mesecev prej, saj 
je edino dobra priprava osnova za dober končni rezultat. Prvi korak je bila natančna 
inventura vseh arhivskih fondov. Več fondov je bilo namreč razdrobljenih po različnih 
lokacijah. Gradivo, ki še ni bilo tehnično opremljeno, je dobilo opremo – arhivsko 
škatlo in nalepko. Dobro izdelani seznami evidence fondov s točno pripisanimi 
lokacijami in količinami, izraženimi v številu škatel, so se kasneje med selitvijo 
izkazali za odlične. Na osnovi gradbenih načrtov smo novim depojem dodelili oznake 
in določili, kako bodo arhivski fondi razporejeni po prostorih. V vmesnem času (od 
izdaje uporabnega dovoljenja decembra 2011 do začetka marca 2012) so nove police 
dobile številčne oznake, na podlagi katerih smo istočasno izdelali v sistemu 
scopeArchiv virtualna skladišča. Ko je bilo arhivsko gradivo zloženo na policah, smo 
novo lokacijo sproti beležili v sezname, kasneje pa prenesli v program scopeArchiv. V 
januarju 2012 smo ob ugodnih vremenskih razmerah vsak delovni dan med 11.00 in 
13.00 uro s pomočjo plastičnih zabojnikov preselili knjižnično gradivo. Februarja je 
bila preseljena računalniška in pisarniška oprema (vse razen pohištva).  

Zaradi visoke vlage v nekaterih depojih je na povabilo direktorice 
Zgodovinskega arhiva na Ptuju oktobra leta 2011 opravila ogled dela objekta Vičava 
(depoji) inšpektorica za področje arhivske dejavnosti Inšpektorata RS za kulturo in 
medije, dr. Maja Gombač. Arhiv si namreč ni smel dovoliti, da bi selitev potekala 

                                                 
8  Do selitve na Vičavi je bil sedež Zgodovinskega arhiva na Ptuju 57 let v dominikanskem samostanu na Ptuju.  
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nepremišljeno in nestrokovno. Na podlagi ocene stanja, izmerjene vlage in 
temperature po posameznih depojih je bilo mnenje Inšpektorata naslednje: "Selitev 
arhiva naj se opravi šele po tem, ko bodo zagotovljeni ustrezni klimatski pogoji za 
dolgoročno hrambo oz. po tem, ko bo ustrezna mikroklima v novih skladiščih stabilna 
vsaj tri mesece."9 Upoštevajoč mnenje smo vsakodnevno sledili meritvam klimatske 
naprave v posameznih depojih. Dejstvo je, da se fizikalnih zakonov ne da "prelisičiti" 
z raznimi razvlaževalci. Po predložitvi izpisa meritev temperature in vlage smo marca 
2012 pristojno ministrstvo seznanili z oceno, da so klimatski pogoji za hrambo 
arhivskega gradiva v depojih na Vičavi 5 primerni.  

Ker je selitev predstavljala tudi fizično zelo zahteven projekt, nam je ob 
posluhu pristojnih na ministrstvu uspelo pridobiti del finančnih sredstev za pomoč v 
obliki selitvenega servisa. Ob tem gre opozoriti, da je pravilna izbira selitvenega 
servisa ključnega pomena. Izbirali smo med več ponudniki. Vsak od njih je bil 
povabljen v arhiv, kjer se je seznanil z delom, ki naj bi ga opravil. Med povabljenimi 
je bilo tudi nekaj takih, ki so ob pogledu na količino in specifiko dela obupali. Pred 
tem smo imeli že natančno izdelan projekt selitve. Selitveni servis10, ki smo ga 
izbrali, je imel izreden posluh za rokovanje z gradivom. Opravili smo več 
usklajevalnih sestankov, kjer smo zapisali naše zahteve pri rokovanju z arhivskim 
gradivom, opozorila, nevarnosti pri delu ipd. z namenom, da se izognemo morebitnim 
kasnejšim težavam. Ekipa njihovih delavcev je med selitvijo ves čas delovala po naših 
smernicah in navodilih, v stalni prisotnosti zaposlenih iz ZAP. Na koncu smo 
zadovoljni ugotovili, da je bila naša izbira servisa pravilna, njihova storitev pa 
opravljena nadvse skrbno, brez kakršnih koli poškodb gradiva in udeležencev med 
selitvijo.  

12. marec 2012 je bil dan pričetka naše selitve, ki je potekala od ponedeljka do 
petka, od 8.00 ure zjutraj do 16.00 ure popoldan, z vmesnim 30-minutnim odmorom 
za malico. V štirih tednih smo tako preselili vse arhivsko gradivo in pohištvo. V tem 
času smo bili za uporabnike nedostopni, reševali smo le nujne upravne postopke. Med 
napotki za selitev, ki sem jih pripravila za zaposlene, je bila obvezna delovna 
oprema: topla oblačila, delovna halja, rokavice in športna obutev z grobim 
podplatom.  

Pričeli smo z izpraznitvijo centralnega skladišča, v katerem je bilo hranjenega 
največ arhivskega gradiva. Najvišje police z gradivom so se nahajale na višini 4 m, 
zato je bila potrebna izredna pazljivost. Tukaj se je nahajalo tudi najstarejše 
arhivsko gradivo, ki zaradi velikosti ni tehnično opremljeno (stara zemljiška knjiga). 
Delo je potekalo v treh skupinah. Prva skupina se je nahajala na stari lokaciji: 
obvezna prisotnost odgovornega arhivista (čigar gradivo se je selilo), prisotnost 
arhivske tehnice (vodenje evidenc, opremljanje vozičkov s podatki o fondu) ter 
čistilke, ki je sproti počistila gradivo. Ekipa je skrbela, da je bilo gradivo na vozičkih 
naloženo od višje k nižji številki škatle ali knjige. Na en voziček je bilo zloženih 
približno 50 škatel. Pri selitvi knjig je vozičku bila dodana pregrada, da se je teža 
enakomerneje porazdelila. Vozičke z gradivom smo nato ovili s folijo in opremili s 
podatki (ime fonda, število škatel). Ko je kombi bil napolnjen z vozički, je sledil 
prevoz do nove lokacije (vožnja je trajala približno 3-5 minut). Tam jih je pričakala 
druga ekipa strokovnih delavcev iz ZAP, ki je poskrbela, da je bilo gradivo prepeljano 

                                                 
9  Arhiv ZAP, št. dokumenta: 06110-11/2011-3, datum 2. 11. 2011, Zadeva: Arhivska skladišča v objektu bivše 

vojašnice na Ptuju – mnenje Inšpektorata.  
10  Selitveni servis Selitko iz Maribora.  



K. Zupanič: Adaptacija zgradbe bivše vojašnice za potrebe Zgodovinskega arhiva na Ptuju - primer dobre prakse 

 230

v naprej določen depo (ločeni depoji za fonde gospodarstva, uprave, sodstva, 
šolstva). Ker so bile dimenzije knjig in škatel različne, smo morali sproti prilagajati 
višino polic. Druga ekipa je tako pomagala pravilno zložiti gradivo na nove police, 
hkrati pa je tudi preverjala, ali se število škatel ujema s podatki na seznamu. Kot je 
bilo že omenjeno, smo imeli veliko fondov na različnih lokacijah, ob selitvi pa smo jih 
združili. Dobra usklajenost ekip in vodenje natančnih evidenc sta bila zato nujna. 
Tretja ekipa je selila gradivo iz depoja v neposredni bližini novega arhiva. Selili smo s 
pomočjo tronadstropnih vozičkov, ki so bili del kovinske opreme novih depojev. 
Izračunali smo, da je ekipa dnevno prepeljala za okoli 1500–1800 kg skupne teže 
škatel. Ker je nabava notranje opreme bila predvidena v drugi fazi (razpis za 
notranjo opremo se je zaključil novembra 2012), smo na novo lokacijo prenesli tudi 
vse staro pohištvo, predalnike ipd. 

 

 
Slika 8 in 9: Selitev gradiva (Foto: D. Lindental) 

 

Slika 10: Arhivsko gradivo v depoju na premičnih regalih (Foto: D. Lindental) 
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ZAKLJUČEK 

Odlična delovna klima, pridne roke zaposlenih, medsebojna usklajenost, 
ugodne vremenske razmere in tehnična opremljenost so nam omogočile, da smo 
selitev izpeljali nadvse uspešno. Arhiv na novi lokaciji je bil za uporabnike ponovno 
odprt 16. aprila 2012.  

Po preselitvi smo se pričeli soočati s skrbmi, ki jih prinese vsaka vselitev v novo 
stavbo. Sledilo je zbiranje ponudb in podpisovanje pogodb o prenosu alarmnega 
signala sistema tehničnega protivlomnega in protipožarnega delovanja, o vzdrževanju 
sistemov tehničnega varovanj in izvajanja periodičnih servisnih pregledov, pogodba o 
dobavi toplotne energije, pogodba o servisiranju klimatske naprave, pogodba za 
vzdrževanje in servisiranje dvigal in reševanju oseb iz dvigala, izdelava požarnega 
reda na novo stanje, ocena iz varnosti pri delu ipd., predhodno se je torej bilo nujno 
o vseh zadevah informirati in poučiti.  

Najpomembneje je, da po polletnem bivanju v stavbi z veseljem ugotavljamo, 
da je klima v depojih stabilna. Večje preglavice trenutno predstavlja ogrevanje 
delovnih prostorov, ki ni zadostno.  

Glede na prejšnje zaostanke pri prevzemanju gradiva le-te sedaj uspešno 
odpravljamo. Ob predvidevanju, da bo v prihodnosti nastajalo manj gradiva na 
papirju, je po naših ocenah v arhivu prostorskih kapacitet za najmanj 30 let, kar pa 
vsekakor ni v skladu s priporočili, ki predvidevajo načrtovanje prostorskih kapacitet 
za sto let vnaprej.  

 
Slika 11: Zaposleni v Zgodovinskem arhivu na Ptuju pred stavbo Zgodovinskega arhiva na Ptuju, 

Vičava 5 (april 2012) 

 

VIRI 

 Zapisniki koordinacijskih sestankov.  

 Investicijski program novelacija št I. in II. – Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše 
vojašnice Vičava na Ptuju. 

 Arhiv Zgodovinskega arhiva na Ptuju. 
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SUMMARY 

MILITARY BUILDING ADAPTATION FOR THE NEED OF THE  
HISTORICAL ARCHIVES PTUJ - BEST PRACTICE EXAMPLE 

Investing into reconstruction and adaptation of an existing building in Vičava 5 
for the need of the archives and the Institute for the Protection of Cultural Heritage 
of Slovenia was a bold decision. Good cooperation among the architect, building 
manager and work executioners and practical experiences of colleagues from Austria, 
resulted in a successful adaptation of the building to the needs of the archives: 
archival repositories, business and work spaces, reading and exhibition rooms. The 
building is well thermally isolated and protected from meteor waters. The suitability 
of repositories, which take 1029,17 m2 of area, is at a quality level. They are 
equipped with the newest shelving, which provide the maximal use of space; there is 
no installation pipes situated in repositories; there are fire detectors, water sensors; 
the lightning is suitable. For maintaining the most appropriate microclimatic 
conditions, an air-conditioning system is applied, which is a huge energy consumer. A 
special challenge was the transfer of IT equipment, setting up a computer network 
and preparing the archives' security policy.  

After employing the air-conditioning system, measurements were recorded on a 
daily basis from October 2011 to March 2012. Since temperature and moisture were 
not satisfactory in the time of the planned archives transfer, it was delayed. In March 
2012 it was determined that the conditions were satisfactory to move the archives to 
the new premises. The transfer started on March 12, 2012. Since it was thoroughly 
planned a couple of months ahead, it was carried out professionally and without 
damages to the archives of the employees.  

Available premises now enable undisturbed work of the archives and its basic 
functions - acquisition, storage and protection of archival holdings and at the same 
time offer comfortable working rooms, a reading room and an exhibition room.  

 

 

 


