
   

  

 

  

 
 
 
 
    

Poročilo s 1. srečanja deležnikov v okviru projekta Second Chance 
 
22. december 2010, Mestni muzej 
 
Prisotni: Stojan Pelko (državni sekretar, MK), Janez Koželj (podžupan, MOL), Uroš Grilc, 
(načelnik OK MOL), Jerneja Batič (OK MOL), Matevž Čelik (dir. MAO), Marko Peterlin (dir. 
IPoP), Alja Brglez (dir. ICK), Simona Hervol (ICK), Mirela Ćehić (ICK), Jurij Krpan (projektna 
skupina 2007), Peter Purg (projektna skupina 2007), Blaž Peršin (SC, MGML), Tamara Bregar 
(MGML), Jana Stanič (SC, MGML), Urška Jurman (SC, MOL) 
Moderatorka: Meta Štular (SC, MGML) 
Zapisovalca: Urška Jurman (SC, MOL) in Marko Peterlin (IPoP) 
 
Legenda kratic je na koncu zapisnika. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
UVODNE PREDSTAVITVE 
……………………………………………………………….……………………………………… 
 
Blaž Peršin (direktor MGML) na kratko predstavi razvojno-raziskovalni projekt Second 
Chance (SC) in ekipo SC ter glavne teme projekta. 
 
Meta Štular (vodja projekta SC pri MGML) predstavi zunanje sodelavce projekta SC (ICK in 
IPoP) ter podrobneje predstavi projekt SC. 
 
Jerneja Batič (vodja projekta prenove tovarne Rog na MOL in vodja projekta SC na MOL) 
predstavi trenutno situacijo glede prenove tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti. Glede 
poteka priprav na investicijo pove, da je vložen PGD za rušitev notranjih objektov in da bo 
do konca 2011 vložen PGD za celoto. Predstavi tudi arhitekturni načrt (biroja MX_SI), na 
katerem bo temeljil projekt prenove. 
 
Alja Brglez (ICK, izvajalec PSPN analize) predstavi prve osnutke analize prednosti in slabosti, 

priložnosti in nevarnosti (PSPN) projekta revitalizacije tovarne Rog z vzpostavitvijo Centra 
sodobnih umetnosti Rog. Poudari, da PSPN analiza ni običajna pri takšnih projektih in da je 
morda posledica evropskega konteksta. Pove tudi, da bodo v naslednji fazi analize sledili še 
intervjuji ter vprašalniki za ciljne skupine. Predstavi PSPN matriko, ki so jo razdelili na:  
a) področja vizualnih umetnosti, arhitekturo, oblikovanje;  
b) lokacijo;  
c) fazo ustanovitve ter upravljanja CSU Rog.  
 



   

  

 

  

a) Prvi izsledki za področja vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja kažejo na 
naslednje prednosti: porast aktivnosti, akterjev (zaposlenih in podjetij) ter obiskovalcev na 
izbranih področjih. Poleg tega pa navajajo tudi slabosti kot so npr. pomanjkanje 
infrastrukture (rezidenc, prostorov); 
b) Prvi izsledki so pokazali veliko prednosti glede na izbrano lokacijo, a tudi nekatere 
nevarnosti, kot so nevajenost Ljubljane na take na novo nastale urbane komplekse in 
nevarnost, da ljudje CSU Rog ne vzamejo za svojega in da ga bodo akterji istih področjih 
razumeli kot konkurenco. 
c) V fazi ustanovitve in delovanja CSU Rog prvi izsledki analize kot glavno priložnost 
navajajo, da CSU Rog odgovarja na zaznane potrebe, pa tudi, da omogoča odprtje novih 
delovnih mest na področju kulture. Glavne nevarnosti oz. izzivi, ki so jih raziskovalci zaznali 
v tej prvi fazi raziskave so: »srečna roka« pri izboru prvih upravljavcev in uporabnikov CSU 
Rog; financiranje (programska partnerstva); simbioza javno-zasebnega partnerstva na 
programski ravni (pravi modeli JZP). 
……………………………………………………………….……………………………………… 
RAZPRAVA 
……………………………………………………………….……………………………………… 

M. Štular vprašanje za podžupana Koželja: Kako zastaviti CSU Rog, da to ne bo izključujoč 
gentrifikacijski projekt? 

J. Koželj: Odgovor na to je, kako doseči, da bi se trije projekti, ki potekajo vzporedno, med 
seboj srečali, povezali: project SC, načrtovana prenova Roga in trenutna raba tovarne Rog. 
Kako se izogniti gentrifikaciji, je tudi odvisno od ljudi, ki bodo v CSU. G. Koželj nadalje 
poudari, da Rog ni prazen; začasna raba je skozi čas pokazala, da ustvarjanje ni dejanski 
problem, problem je skupno upravljanje različnih dejavnosti. Vedno znova se dogaja, da si 
določena skupina poskuša prostor prisvojiti samo zase, ne glede na predpostavljena skupna 
izhodišča. Pri nas je namreč značilno, da pravzaprav nobena od družbenih skupin še ni 
sposobna voditi demokratični dialog, ki bi vodil k skupnemu prizadevanju na osnovi  
kompromisov, četudi gre vsaj načeloma za skupne interese.  
 
J. Koželj povzame 3 cilje MOL, ki so povezani s projektom CSU Rog:  
1) razviti kulturni turizem (po vzoru Salzburga); 
2) pritegniti v mesto ustvarjalni razred , kar naj bi omogočal tudi CSU; 
3) promovirati industrijski in unikatni dizajn ter arhitekturo kot izvozni proizvod in 
primerjalno prednost oziroma razvojno priložnost Slovenije v EU.  
 
V primeru, da umetniške akademije na novi lokaciji še dalj časa ne bodo zgrajene, J. Koželj 
predlaga, da se vsaj del ALUO vključi v CSU Rog. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vprašanje J. Krpanu: Kakšen bi moral biti CSU Rog, da bi najbolje odgovarjal 
potrebam na terenu? Torej potrebam ustvarjalcev in institucij s področja vizualnih 
umetnosti?  



   

  

 

  

J. Krpan: Na vprašanje nima jasnega odgovora, meni pa, da je utopično pričakovati, da bo 
neka prva skupina upravljavcev lahko odgovorila na vse izzive CSU. Ne smemo pričakovati, 
da bi se CSU zapolnil oz. zgodil naenkrat. Potrebno je zaustaviti beg možganov kreativnih 
ljudi in jim v CSU Rog dati pogoje za delo. Po njegovem CSU Rog ne grozi enaka usoda kot 
Metelkovi ali sedanjemu Rogu, saj ne bo zastavljen v smislu neposredne demokracije. 
Avtonomne cone so po njegovo slepe pege politične organiziranosti. Meni, da se v teh 
conah sicer ustvarja velika entropija, ki pa ima kljub temu velik kreativni potencial. Pogreša 
jasno zapisano kulturno politiko, ki bi odgovorila izzivu, kako Ljubljano postaviti med ostala 
mesta na mednarodnem prizorišču, na katerem mesta med seboj tekmujejo. Meni, da MOL 
v tem smislu nima vizije, nima strategije. Kulturna politika je danes po njegovem 
osredotočena na služenje meščanom in ne teži k mednarodnemu pozicioniranju.  

J. Koželj pove, da so ti cilji zapisani v Viziji dolgoročnega razvoja mesta. 

J. Krpan odgovarja, da je to le PR besedilo in ne prava kulturna politika. J. Krpan nadaljuje, 
da naj bi bil CSU sprva arhitekturni in oblikovalski center, po prvi predstavitvi programske 
sheme županu pa se je projekt precej posplošil. Meni, da je potrebno premisliti o osnovnem 
konceptu, ki vključuje le arhitekturo, oblikovanje in vizualne umetnosti (izključuje pa glasbo, 
sodobno gledališče, ples, intermedijske in zvočne umetnosti, ki prav tako rabijo svoj 
prostor, svoje centre….). Poudari, da bi Ljubljana potrebovala arhitekturni in oblikovalski 
center, katerih osnovni namen je ozaveščanje javnosti o pomenu arhitekture in oblikovanja. 
Meni tudi, da če naj bi bil CSU namenjen arhitekturi, oblikovanju in vizualnim umetnostim, 
je ime CSU neustrezno. Po njegovem bi bilo bolje, kot v CSU vključiti obstoječe akademije, 
ki so slabe, v CSU oblikovati inkubator in druge modele izobraževanja, ki bi služile kot 
alternativa zastarelim akademijam oz. kot nov model izobraževanja. Pravi, da imamo 
potenciale, vendar se nimajo kje razviti. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vpraša Petra Purga o povezavi med izobraževalnimi ustanovami in CSU Rog. 

P. Purg: Po njegovem je treba vključevati različne izobraževalne institucije in ne bi smeli 
apriorno govoriti samo o lokalnih akademijah. Zagovarja enakopravnost akterjev po 
področjih, po ravneh. Meni, da se morata top down in bottom up pristop srečati v 
inkluzivnem modelu zasnove in izvedbe projekta ter v kasnejšem programskem delovanju. 
V projektni skupini (2007) so se veliko ukvarjali z upravljavskimi rešitvami in na podlagi 
diskusije nekaterih dobrih praks tudi prišli do prvega osnutka konkretnega modela. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vprašanje državnemu sekretarju Pelku: Kako MK vidi CSU Rog kot center 
kreativnih industrij? Ali MK razvija svoje strategije na tem področju? Na kak način se MK vidi 
kot partner CSU Rog? 

S. Pelko: Kreativne industrije so pogosto le način, da se drugače argumentira potreba po 
razvojnih vlaganjih v kulturo. Zato je smiselno govoriti konkretno: o arhitekturi, oblikovanju, 
založništvu, avdio-vizualni ali glasbeni produkciji ... V Rogu, ne glede, kako se mu je doslej v 
razvoju projekta reklo (Center sodobne umetnosti, Center kreativnih industrij …), je 
Ministrstvo za kulturo videlo predvsem aktiven prostor arhitekture, oblikovanja in 



   

  

 

  

fotografije (studiji, biroji, ateljeji). Zato je s perspektive MK prvi sogovornik pri snovanju 
vsebin novega Roga nacionalni Muzej arhitekture in oblikovanja (MAO).   

Med Ministrstvom za kulturo (MK) in Mestno občino Ljubljana (MOL) je sicer že podpisano 
pismo o nameri, ki določa, da višina sredstev iz integralnega proračuna in kohezijskih 
sredstev za nove razvojne projekte v Rogu v letih 2010-2012 lahko seže do največ 3,5 
milijona evrov. CSU v smislu investicijskih prioritet za MK ne more konkurirati nacionalnim 
javnim zavodom, kakršni so Narodna galerija, SNG Drama ali Prirodoslovni muzej, je pa 
med javno-zasebnimi projekti Mestne občine Ljubljana, kakršni so Rog, Kolizej ali Ilirija, za 
MK prav Rog na prvem mestu. 

Prav tako na MK načrtujejo, da bodo del proračunskih sredstev, ki so do leta 2012 izrazito 
vezana na izvedbo programov EPK 2012, po tem letu namenili za razvojne programe drugod 
po Sloveniji, tudi za CSU Rog, ki  je s simbolnega vidika novega kulturnega žarišča ne le 
mestni, ampak tudi nacionalni projekt. MK ima že v sedanjih programskih prioritetah in 
proračunskih postavkah vsaj tri potencialne stične točke  s projektom Rog:  
1) promocijo kulturnih industrij; 
2) razvoj kulturne vzgoje v smislu dopolnitve tistega, česar šole in visoko šolstvo ne 
ponujajo; 
3) nacionalno mrežo umetniških rezidenc.  
 
Meni, da je za CSU pomembna reforma javnega sektorja, v smislu nove doktrine, da javni 
interes poleg javnih institucij lahko uresničujejo tudi NVO ali zasebniki.   

Na dodatno vprašanje o posebni strategiji MK na področju kreativnih industrij je Pelko 
odgovoril, da bo področje posebej obdelano v novem Nacionalnem programu za kulturo 

2011-2015, da pa namen vlade ni kopičiti novih strategij, ampak kar najtesneje preplesti 
evropske in slovenske razvojne dokumente, vključno z evropsko Zeleno knjigo o kreativnih 

industrijah. Kreativne industrije so sicer posebej omenjene tudi v Slovenski izhodni strategiji. 

J. Krpan: Država je v izhodne strategije vključila tudi kreativne industrije in mora sedaj 
poročati v Bruselj, kaj je naredila glede kreativnih industrij v sklopu Izhodne strategije, kar je 
dobro. 

……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vprašanje B. Peršinu: Glede na izkušnje Mestnega muzeja, ki velja za eno najbolj 
odprtih kulturnih institucij pri nas, na kaj je treba biti pozoren pri zasnovi CSU Rog, da bo ta 
postal sodobna in meščanom odprta ustanova? 

B. Peršin: Vprašanje je, kakšne kulturno-politične cilje si zastavimo s tem projektom. Če 
CSU jemljemo kot odgovor na lokalne potrebe, je treba preseči servisno funkcijo, kot je 
izpostavil J. Krpan, CSU je potrebno mednarodno umestiti in razmišljati o kvaliteti. 
Potrebno se je vprašati, kakšne funkcije in vsebine dati v CSU in kdo in kako bo s tem 
upravljal (to so priložnosti in nevarnosti). Pomembna je vpetost v lokalno okolje, hkrati pa 
mednarodna povezanost. Participacija in zadovoljevanje različnih uporabnikov je v drugem 
planu. Če želimo Ljubljano pozicionirati v mednarodnem okolju, mora biti v v ospredju 



   

  

 

  

kakovost. Tudi zasebni del mora biti prosvetljen o vsebinah, ki bodo v CSU Rog. Kreativne 
industrije so tudi po njegovem floskule, saj gre pogosto le za popularno kulturo.  
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vprašanje U. Grilcu: V čem je ta razlika, diferentia specifica CSU, skozi katero bi se 
ta umeščal v mednarodno okolje? 

U. Grilc odgovori, da kreativne industrije niso mistika, temveč gre za trženje končnega 
produkta. MOL ima v zvezi s CSU dva glavna fokusa:  
1) prvi je predstavitveni prostor (veliko razstavišče, ki ga Ljubljana potrebuje). Da bo možno 
veliko razstavišče napolniti s kvaliteto, bo potrebno povezovanje vseh možnih partnerjev in 
s tem preseganje vrtičkarstva. V Ljubljano bomo z velikim razstavnim prostorom lahko 
pripeljali tudi pomembne razstave, ki bodo pritegnile širše občinstvo.  
2) Drugi fokus je produkcijski prostor – produkcija del, ki se vežejo na kreativne industrije s 
področja arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti v najširšem smislu (vključno z 
multimedijo). Ostalo (izobraževanje, ateljeji, raziskovanje, družabnost) so drugotnega 
pomena. MOL bo vprašanje ateljejev in rezidenc bolje pokril s Švicerijo. Produkcija je po 
njegovem bistvena za prepoznavnost projekta CSU. Produkcija pa mora biti mednarodno 
zastavljena (izvozno-uvozno). Kako bo produkcija organizirana, kako bo potekala, se v tem 
trenutku še ne ve.  

Pomembna dimenzija projekta je tudi nov arhitekturni in urbanistični koncept. Grilc zavrača 
debato, ki odpira vprašanje namembnosti CSU tudi drugim področjem – poleg arhitekture, 
oblikovanja in vizualnih umetnosti, ker je za to že prepozno. Po njegovem obstajajo 
povezave s prihodnjim Muzejem sodobne umetnosti na Metelkovi. Na vprašanje, na kakšen 
način se bo podpirala mednarodna zgodba CSU Rog, U. Grilc odgovori, da z razvojem 
ustreznih podpornih programov. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vprašanje M. Čeliku: Kakšen bi moral biti CSU Rog, da bi najbolje odgovarjal 
potrebam na terenu – torej potrebam ustvarjalcev in institucij s področij arhitekture in 
oblikovanja? Kakšna je ocena povezav med gospodarstvom ter arhitekturo in 
oblikovanjem? Ali že obstajajo pomembne mednarodne povezave na teh področjih? Kako 
vidite povezavo med CSU Rog in MAO, da bi se obe instituciji medsebojno dopolnjevali in 
ne bili konkurenčni v negativnem smislu? 

M. Čelik: Mednarodne povezave so, a so zelo osebne (vezane na posameznika). Poudari, da 
je strategije za mednarodno umeščanje slovenske arhitekture in oblikovanja treba še 
narediti. Meni, da bi za mednarodno vpetost CSU Rog morali že v tej fazi skrbeti za 
vključenost mednarodnih deležnikov. Opozori, da danes ni več razlike med muzejem in 
centrom (arhitekture); čeprav se MAO usmerja k skrbi za aktualno produkcijo, kljub temu 
ostaja tudi muzejska institucija. Imajo tri glavne dejavnosti: zbirka; razstave; dogodki – 
vzpostavljanje dialoga (predavanja, delavnice, simpoziji, ipd.). Razstavnih prostorov je sicer 
premalo, a načeloma prostori v Fužinah zadostujejo. Meni, da je njihova dejavnost 
vzpostavljanja dialoga bolj primerna za center mesta ter v tem smislu vidi možno 
sodelovanje med MAO in CSU.  
Povezava med MAO in gospodarstvom je šibka in tudi tu vidi možnost sodelovanja s CSU 



   

  

 

  

Rog. Meni tudi, da je potrebno čim prej vzpostaviti dialog med nasprotujočimi stranmi – 
današnje srečanje bi npr. lahko potekalo v sami tovarni Rog. Po njegovem programa v CSU 
Rog ni potrebno preveč natančno določiti, center bi potreboval predvsem dobrega 
urednika. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
U. Jurman: pojasnilo logike vabljenih udeležencev. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
REPLIKE 
……………………………………………………………….……………………………………… 
J. Krpan replicira U. Grilcu: Ne pristaja na delitev med glavne in stranske dejavnosti. Po 
mnenju J. Krpana ni težava napolniti Roga - premalo pa je zložiti v CSU Rog to, kar imamo, 
treba je namreč ustvariti pogoje za novo produkcijo in vzpostaviti neko raven, ki je danes ni. 
CSU Rog vidi kot priložnost, da se ljudem pokaže, kaj je dobra arhitektura in oblikovanje, da 
pa bi dosegli ta cilj, mora biti kulturno politično stališče tako, da spodbuja splošni nivo 
ozaveščenosti o arhitekturi in oblikovanju. Kot primer navede arhitekturni center 
Lighthouse v Glasgowu, ki dviguje raven osveščenosti in prostorske kulture. 

Replicira tudi Čeliku in meni, da rabimo predvsem uredniško politiko in ne le urednika.  
……………………………………………………………….……………………………………… 
U. Grilc odgovarja, da se v bistvu strinja in da MOL ne bi šel v projekt CSU Rog, če ne bi bilo 
dovolj zagotovil, da bo ta projekt nova zgodba, ki bo vplivala tudi na obstoječo produkcijo. 
Poudari, da gre za mednarodno zgodbo.  
……………………………………………………………….……………………………………… 
J. Batič se naveže na začetku izpostavljeno problematiko poimenovanja CSU. 
Poimenovanje se je spreminjalo s časom in razvojem projekta (ime in vsebina gresta eno z 
drugim). Predlaga, da se vprašanju poimenovanja nameni posebna debata.  
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular vpraša J. Batič: Kako bo JZP v investicijskem delu (lokali v pritličju CSU) vplivalo 
na vsebino centra?  

J. Batič odgovarja, da je to stvar pogajanj med zasebnim in javnim partnerjem. Javni 
partner bo ohranil vsaj  en lokal (pri vhodu v CSU), morda pa še več. Pogoji za lokale bodo 
del pogodbe o JZP. 
 
Izpostavi vprašanje zasebnih partnerjev za programska partnerstva. Za CSU Rog bodo iskali 
partnerje v programskem smislu, vendar pa zasebni partnerji naj ne bi bili tisti, ki bi razvijali 
svoje vsebine neodvisno od ostalega programa v CSU. Partnerje bo treba iskati glede na 
oblikovan program v CSU. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
U. Grilc: Namen je, da CSU deluje kot programska celota. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
P. Purg: Programske smernice CSU so jasne, biti pa morajo tudi transparentne in tako tudi 
skomunicirane; treba je definirati pravila, omejitve, protokol (tudi za debato – da je jasno, 
katera stališča so tista, od katerih se ne odstopa – kot npr. tri področja delovanja CSU Rog: 



   

  

 

  

arhitektura, oblikovanje, vizualne umetnosti). 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular: vpr. o potrebi/smiselnosti vključevanja tujih strokovnjakov v programski odbor. 

M. Čelik meni, da se mednarodna vpetost lahko doseže s tujim direktorjem.  

B. Peršin meni, da ni nujno, da je direktor tujec, mora pa vsekakor imeti mednarodne 
povezave. 

J. Krpan meni, da z vključitvijo tujca jasno sporočaš, da gre za mednarodno zgodbo. Vendar 
pa moraš tujim strokovnjakom ponuditi zgodbo, v kateri se prepoznajo, da razpoznajo svoj 
interes in napredovanje na karierni lestvici (gre za karierne poklice). Opozori pa tudi, da tujci 
lahko povsem uničijo lokalno sceno (primer kulturne prestolnice Linza). 

U. Grilc: Tujci morajo vedeti zelo jasno v kakšne pogoje vstopajo. 

J. Batič izpostavi omejitve slovenske zakonodaje pri zaposlovanju tujcev ter na kratko 
povzame zamišljeno organizacijsko strukturo za CSU. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
M. Štular se vrne na vprašanje o povezavi kulture z gospodarstvom. 
 
J. Krpan pove, da je v projektni skupini iz 2007 sodeloval tudi Miha Klinar, ki je idejo 
oblikovalskega centra v CSU zagovarjal v smislu pisarne, ki bi oblikovalcem iskala naročila in 
tržila njihove produkte. Po mnenju J. Krpana je oblikovalski center v smislu mediatorja med 
oblikovalci in gospodarstvom jalovo početje. V Sloveniji imamo sicer nekaj oblikovalsko 
osveščenih podjetij, ki pa oblikovanje dejansko uporabljajo le kot marketinško sredstvo. Po 
mnenju J. Krpana je v CSU Rog treba proizvajati vrednote. 
……………………………………………………………….……………………………………… 
P. Purg meni, da področje izobraževanja lahko ponudi dobre primere in modele, kako 
pripeljati gospodarstvo v projekt.   
……………………………………………………………….……………………………………… 
U. Grilc navede primer, kako je od dveh podjetnikov prišla pobuda ALUO za izdelavo 
lesenih igrač. Razstava predlogov študentov je bila pozimi na Magistratu. Med več predlogi 
so jih izbrali nekaj za proizvodnjo. Od CSU Roga naprej pa naj bi se v takih primerih 
proizvajalci obračali na Rog! 
……………………………………………………………….……………………………………… 
P. Purg opozori, da mora podjetnik zelo jasno vedeti, kaj lahko v projektu (pri)dobi. Prav 
tako mora imeti možnost povedati, kaj želi sam, na to pa dobiti hiter, konkreten in 
kompetenten odziv.  
……………………………………………………………….……………………………………… 
J. Krpan navede primer MIT Media Lab laboratorija. Na kratko predstavi prakso odprtega 
laboratorija. Mladi »genialci« imajo povsem odprte roke in vse delovne pogoje. Ujeti (head 

hunting) jih moramo po regiji in širše in pripeljati v Rog na kakršenkoli način (projektno, 
programsko, inkubatorji). Podjetja samo pridejo in poberejo rezultate dela teh mladih ljudi 
in so zato pripravljena financirati tovrstne projekte.  
……………………………………………………………….……………………………………… 



   

  

 

  

U. Grilc se strinja, da mora pri produkciji biti prostor tudi za eksperimentiranje. CSU lahko 
ponudi center, kjer podjetja nabirajo kadre. 
……………………………………………………………….……………………………………… 

LEGENDA 
MK = Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 
MOL = Mestna občina Ljubljana 
OK = Oddelek za kulturo 
CSU Rog = Center sodobnih umetnosti Rog 
MGML = Muzej in galerije mesta Ljubljane 
SC = Second Chance 
MAO = Muzej arhitekture in oblikovanja 
ICK = Inštitut za civilizacijo in kulturo 
IPOP = Inštitut za politike prostora 
PGD = projektno gradbeno dovoljenje 
PSPN analiza = analiza prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti 
JZP = javno-zasebno partnerstvo 


