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RE[EVANJE ROBBOVEGA VODNJAKA

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo in Oddelek za
umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sta v
torek, 13. aprila 2004, na Filozofski fakulteti pripravila posvet z naslo-
vom Reševanje Robbovega vodnjaka. K sodelovanju so bili povabljeni
predstavniki Restavratorskega centra, Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, člani komisije za obno-
vo Robbovega vodnjaka, člani civilne iniciative, ki so nasprotovali pre-
stavitvi vodnjaka, ter drugi vidni predstavniki strok, povezanih s proble-
mom. Na poziv, ki je bil objavljen tudi v Umetnostni kroniki (2, 2004), so
se odzvali: županja mesta Ljubljane Danica Simčič kot predstavnica last-
nika spomenika, ki je na posvet poslala Blaža Peršina z Oddelka za
kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Ljubljana, ministrica za
kulturo Andreja Rihter, ki jo je zastopal mag. Gojko Zupan z Ministrstva
za kulturo RS, predstavniki Restavratorskega centra (Jernej Hudolin,
Jože Zdešar, Damjana Pečnik in Maja Oven), Milan Kovač, avtor zimske
zaščite vodnjaka, Janko Rožič kot predstavnik civilne iniciative, prof. dr.
Peter Fister s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Momo
Vuković kot eden od snovalcev kopije vodnjaka. Gostitelja in organizator-
ja je med referenti zastopal doc. dr. Matej Klemenčič z Oddelka za umet-
nostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, posvetu pa je
predsedovala predsednica društva, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki. 

Po predstavitvi referatov in dolgi, živahni, mestoma ostri, a
vseskozi strpni in konstruktivni diskusiji je predsednica društva na
podlagi predstavljenih mnenj oblikovala dopis, ki je bil soglasno spre-
jet in poslan županji mesta Ljubljane in ministrici za kulturo RS v
upanju, da se reševanje Robbovega vodnjaka čim prej nadaljuje in tudi
uspešno zaključi. Kljub uspešno zaključenemu posvetu, na katerem se
je izkazalo, da iskanje rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse udeležence,
vendarle ni nemogoče, pa lahko ugotovimo, da na žalost po šestih
mesecih, ob zaključku redakcije Zbornika za umetnostno zgodovino
oktobra 2004, na dopis še nismo dobili odgovora.   

Matej Klemen~i~
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Spo{tovani gospe ministrica in `upanja!

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo in Oddelek za umetnostno
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sta v torek, 13. aprila 2004, v
predavalnici 343 na Filozofski fakulteti pripravila posvet z naslovom Reševanje
Robbovega vodnjaka. Referate so pripravili: Blaž Peršin (Oddelek za kulturo in razi-
skovalno dejavnost Mestne občine Ljubljana), mag. Gojko Zupan (Ministrstvo za
kulturo RS), Jernej Hudolin, Jože Zdešar, Damjana Pečnik in Maja Oven (Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center), Milan Kovač (Ljub-
ljana), Janko Rožič (Ljubljana), prof. dr. Peter Fister (Fakulteta za arhitekturo Uni-
verze v Ljubljani), Momo Vuković (Ljubljana) in doc. dr. Matej Klemenčič (Oddelek
za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Referenti so
predstavili svoje prispevke k reševanju Robbovega vodnjaka in razgrnili svoja stališča
do tega izjemno zahtevnega projekta, ki že desetletja zaposluje in zaskrbljuje strokov-
njake različnih ved ter vse, ki nam ni vseeno, kakšna bo usoda enega najpomemb-
nejših baročnih spomenikov, kar jih premoremo na Slovenskem. Razvila se je živah-
na, a strpna in konstruktivna razprava, ob koncu pa smo si bili prisotni edini, da na
ministrico za kulturo RS in na županjo Mestne občine Ljubljana naslovimo apel:

Prisotni na posvetu o reševanju Robbovega vodnjaka, ki je potekal 13.
aprila 2004 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v skrbi za usodo Robbovega
vodnjaka pozivamo ministrico za kulturo RS, gospo Andrejo Rihter, in županjo
Mestne občine Ljubljana, gospo Danico Simčič, da v skladu s svojimi pooblastili:
– pospešita postopke reševanja Robbovega vodnjaka in se pri tem opreta na stro-
kovno utemeljena in odgovorno sprejeta stališča pristojnih in za to zadolženih
ustanov, pri čemer se upoštevajo mednarodne konvencije in ustrezna zakonodaja;
– poskrbita, da se v skladu z že izdano odločbo Ministrstva za kulturo nemudoma
pristopi k izvajanju sanacije okolice vodnjaka;
– poskrbita, da se postopki za reševanje vodnjaka zadolženih intitucij in posame-
znikov ustrezno koordinirajo in
– omogočita, da se ob vseh že opravljenih raziskavah presodijo tudi možnosti za
ohranitev in situ celotnega vodnjaka ali njegovih delov.

V prepričanju, da boste apel razumeli kot poziv za ohranitev izjemne-
ga spomenika, ki se mu čas izteka, in v pričakovanju, da boste ustrezno ukrepali,
Vas s spoštovanjem pozdravljamo!

Predsednica Slovenskega Predstojnik Oddelka za umetnostno
umetnostnozgodovinskega društva zgodovino Filozofske fakultete
izr. prof. dr. Marjeta Ciglene~ki Univerze v Ljubljani

doc. dr. Samo [tefanac
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