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……………………………………………………………….……………………………………… 

UVODNE PREDSTAVITVE 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

- Uroš Grilc (načelnik Oddelka za kulturo, MOL) in Meta Štular (vodja projekta Second Chance, 

MGML) predstavita projekt Second Chance; 

- Alja Brglez, direktorica Inštituta za civilizacijo in kulturo (avtor analize PSPN), predstavi rezultate 

analize; 

- Jerneja Batič (vodja projekta prenove tovarne Rog in vodja Second Chance, MOL) predstavi načrte 

za prenovo tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti ter trenutno stanje glede prenove. 

……………………………………………………………….……………………………………… 

UVODNI KOMENTARJI 

……………………………………………………………….……………………………………… 

Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora 

Prva stvar, v analizi zelo pozitivno ocenjena, je bila lokacija. Lokacija je res dobra, omogoča vpetost 

v središče mesta, omogoča povezave in sinergije z drugimi sorodnimi institucijami v tem predelu 

mesta. Vendar pa se sámo od sebe nikoli nič ne zgodi, tako da zidovi sami, infrastruktura seveda niso 

dovolj. Ključno vprašanje po mojem je, kako se bo center uspel že skozi nastajanje in kasneje skozi 

obratovanje vpeti v obstoječa institucionalna in druga socialna omrežja, ki v tem prostoru že 

obstajajo, in seveda, kako bo generiral nova. Med obstoječimi je potrebno izpostaviti pobudo 

kulturne četrti Tabor in druge institucije, ki so v bližini ali še nastajajo: npr. akademije na Roški cesti, 

in tiste, ki jih že sama analiza omenja. Seveda ne smemo pozabiti, kot že sama analiza potrdi, 

obstoječih uporabnikov Roga. Druga točka, ki se pogosto izpostavlja kot ključna za uspeh tega 

centra, je njegovo mednarodno pozicioniranje, skratka kako se bo programsko uspel vpeti na neko 

širše evropsko ali globalno sceno. Analiza ponudi nekaj dobrih iztočnic – že sam način nastajanja 

projekta in drugi elementi, ki peljejo k mednarodni usmerjenosti, od natečaja do samega projekta 

Second Chance. Seveda pa to sámo po sebi še ni zagotovilo, da bo do te mednarodne vpetosti tudi 

prišlo. Vprašanje je, kaj so tiste priložnosti akterjev, ki bodo sodelovali pri samem centru, ali pa 

prednosti, ki jih imajo, ki so ključne za to, da se bo ta mednarodna vpetost tudi zgodila. Na 1. 

srečanju deležnikov je bila recimo večkrat omenjena možnost, da bi morda bilo prvo vodstvo CSU 

Rog iz tujine … Skratka, ali so to tisti dejavniki, ki lahko prispevajo k mednarodnemu karakterju 

novega centra, in seveda tudi, kakšne nevarnosti iz tega izhajajo? In tukaj smo že pri tej »srečni 
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roki«, ki je na neki način ključna: kateri dejavniki bodo usmerjali izbor prvih upravljavcev in 

uporabnikov. S tem bi zaključil. Širše izhodišče, s čimer bi vsem dal iztočnico za naslednji prispevek, 

pa je seveda, kaj je vloga ustvarjalnih dejavnosti oz. kreativnih industrij na splošno v razvojni politiki 

države in mesta. Za mesto seveda ni dileme, država pa … tukaj imamo dva pomembna predstavnika, 

ki nam bosta gotovo nekaj povedala o tem. Zanimiva ali pa pomembna iztočnica so bila priporočila 

9. razvojne skupine, ki so bila tudi eno od izhodišč za pripravo projekta CSU Rog oz. se jih je v raznih 

fazah do neke mere upoštevalo. Pripravil jih je svet vlade za konkurenčnost v letih 2008–2009 

(mislim da v glavnem v 2008), o čemer bo verjetno danes tudi še govora. 

 

Andreja Jerina, državna sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) 

Hvala lepa. Torej spoštovani organizatorji, cenjeni udeleženci, moram reči, da me izredno veseli, da 

smo bili povabljeni k ustvarjalnemu dialogu že v tej fazi projekta CSU Rog. Veseli me predvsem zato, 

ker verjamem, da lahko s skupnimi močmi, vsaj zdaj kot vladni sektor, pripomoremo k temu, da 

poskušamo odgovoriti na nekaj od slabosti, ki ste jih danes navedli. Opredelila oz. usmerila bi se 

samo na dve. Ena je bila, da v resnici nimamo ustrezne vladne politike oz. da ne vemo čisto dobro, 

kaj bi na področju razvoja podpirali. Glede na to, da prihajam iz Službe Vlade za razvoj in evropske 

zadeve, se prepoznam v teh dveh slabostih. Tisto, s čimer se zadnje čase pretežno ukvarjamo tako 

na nacionalnem kot v evropskem merilu, je v bistvu, kako v sedanji težki javnofinančni situaciji 

speljati procese konsolidacije, kar pomeni krčenja, na način, da ne bomo v celoti zatrli tisto malo 

potenciala, ki ga imamo. Seveda nas to vodi k temu, da se opredelimo (tako doma kot v evropskem 

prostoru), kaj sploh je razvojna komponenta oz. zelo poenostavljeno povedano, kaj lahko dobim za 

moj en vložen evro. Ko govorimo o privatnem sektorju, si je ta znal že od vekomaj zelo dobro 

opredeliti, kaj želi za en vložen evro; ko govorimo o javnem sektorju, je bilo to vedno bistveno bolj 

ohlapno. Zaostreni pogoji, v katerih delujemo danes, nas silijo, da na ta način tudi za javni sektor 

opredelimo, kaj so tiste razvojne prioritete, tisti razvojni napori, ki jih bomo, želimo in znamo 

podpreti v okviru javnega prizadevanja tako nacionalno kot evropsko. Seveda, za to moramo znati te 

zadeve tudi v določenem delu meriti. En del tega ni težko: če rečemo, koliko novih delavnih mest 

nam bo projekt pripeljal, verjetno znamo to zelo enostavno zmeriti; koliko mednarodnih izmenjav 

bomo imeli, tudi ni težava. Ko bomo rekli, koliko to prispeva k nacionalni zavesti, je zadeva že 

majčkeno bolj komplicirana. Ko gledam projekt Rog in pristop, kako ta projekt speljati, v bistvu 

vidim vse potrebne elemente, ki si jih postavljamo pri opredelitvi, kaj je lahko razvojno naravnano. 

Namreč, gre v smeri ne tistega, kar smo imeli v preteklosti, pa se nam je izkazalo za slabo, ko smo 

pomemben del javnofinančnih sredstev tudi na področju kulturne dejavnosti dajali v zidove brez 

vsebine. V tem primeru dajemo za zidove zaradi vsebine. In to je zelo pomemben in kvaliteten 

premik, ki kaže možnost potencialnega uspeha. Govorimo o medsektorskih pristopih, o sinergijah in 
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to so tisti elementi, ki bodo znali prevagati, ko se bomo pogovarjali o tem, kaj dobim za vložen evro 

in ali je to še vedno smotrno. Zato predvsem pozdravljam pristop, pozdravljam tudi tvorno 

sodelovanje vseh potencialnih deležnikov in sodelovanje tako matičnega Ministrstva za kulturo 

skupaj z Mestno občino, kar tudi ni ponavadi uveljavljena in dobro vpletena praksa, je pa ključna. 

Zelo pomembno se mi zdi, da gledamo širše tudi v prostor v regiji, znotraj Evrope, predvsem z 

izmenjavo dobrih praks, kar kaže tudi sam pristop k projektu. In nenazadnje, če spregovorim kot 

Ljubljančanka, si želim realizacijo čim več takih projektov. Hvala lepa. 

 

Stojan Pelko, državni sekretar, Ministrstvo RS za kulturo 

Bom zelo kratek, ker je gotovo veliko glasov. To srečanje danes je sklicano kot sestanek deležnikov 

in dovolite mi, da samo artikuliram pozicijo Ministrstva za kulturo kot enega od deležnikov projekta 

CSU Rog, ki pa je manjšinski deležnik, in zato si ne dela pretenzij, da bi lahko Mestni občini Ljubljana 

sugeriral generalne rešitve, ampak mora najti način, da bo svoj delež argumentirano pridal zraven. 

Ta premislek je bil nekoč že storjen, storjen je bil zato, da je lahko ministrica za kulturo z ljubljanskim 

županom podpisala pismo o nameri. V tem pismu o nameri je zapisano, da lahko v letih 2011 in 2012 

Ministrstvo za kulturo angažira do 3 milijone evrov za razvojni potencial tega centra. In to je zelo 

pomembno vedeti, Ministrstvo za kulturo ne bo s svojim proračunskim deležem moglo vstopiti v 

investicijo. Zato je seveda MOL s kandidaturami za kohezijska sredstva, svojimi lastnimi sredstvi in 

javno-zasebnim partnerstvom tisti, ki more to zadevo znati prenesti na svojem hrbtu. Ministrstvo za 

kulturo je zelo natančno premislilo, s katerimi vsebinami ne bi prišlo v konflikt interesov s 

poslanstvom nacionalnih zavodov, recimo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ali Muzeja sodobne 

umetnosti, in hkrati, s katerimi programi pa je življenjsko zainteresirano, da Rog uspe. Na enem od 

prvih sestankov, decembrskem, deležnikov sem to zgostil v tri točke: eno je produkcijski center, to je 

tisto, čemur projekt CSU Rog reče kreativne industrije s področja arhitekture, oblikovanja in 

fotografije. Drugo je tisti del, ki nas zadeva morda celo kot tradicijo Roga, to je tisti del izpolnjevanja 

javnega interesa, ki so ga sposobne izvesti tudi nevladne organizacije. Za nas je to primer, kjer lahko 

pride do srečanja javnega zavoda in nevladnih organizacij, ki ga morda zakonsko, včasih 

proračunsko nismo znali še v celoti domisliti. S tega stališča je to laboratorij. In tretji del je bolj 

pragmatičen, ker v CSU Rog načrtujete tudi umetniške rezidence, vidimo možno presečišče z mrežo 

umetniških rezidenc, ki jih programsko snuje Ministrstvo za kulturo ravno ob sodelovanju z lokalnimi 

skupnostmi. In v tem interesu je z Ljubljano možno najti skupne točke. Na prvo mesto nisem postavil 

razstavnega prostora ravno zato, ker je morda to ena od stvari, kjer je večji interes mesta kot države. 

Ampak to nič ne pomeni, ravno zato smo manjšinski deležnik v tem projektu. V teh treh točkah smo 

tako že kar nekaj časa nazaj našli način, da angažiramo proračunska sredstva in jih v skladu s tem 

pismom o nameri tudi bomo. Morda še samo nekaj in lahko, da bom s tem odprl kos razprave, pa 
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vendar: V razmišljanju o CSU Rog je zadeva strukturno primerljiva s tem, kar se gre Maribor z 

Mariborskim kulturnim središčem (MAKS), kjer je velik del finančnega tveganja prevzela lokalna 

skupnost, država pa znotraj svojih proračunskih sredstev lahko pove, ali gre za tako razvojno 

priložnost, da pristopi zraven ali ne. Zato se mi zdi, da je bila ta stava na MAKS in na Rog pri nas 

strukturno primerljivo opravljena. Hvala. 

……………………………………………………………….……………………………………… 

RAZPRAVA 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

Milan Mohar, umetnik, predavatelj na Inštitut A.V.A. 

Dober dan, se zahvaljujem za vabilo na današnje srečanje. Mislim, da je to pravi način, da se tak 

projekt predebitira. Zelo pozdravljam projekt Rog, mislim, da je to nekaj, kar res rabimo, nekaj, kar 

je treba postaviti v Ljubljani. Ljubljana si to zasluži. Bi pa opozoril na nekaj stvari, ki jih moramo imeti 

v mislih, če gremo v tako velik projekt. Prvič: treba je vedeti, da so v Ljubljani kulturne institucije že 

zdaj podhranjene. Razstave se v bistvu delajo pod finančnim minimumom. Skratka, glede institucij 

se kupuje socialni mir; se pravi, tisti, ki delajo v institucijah, dobijo plače, umetniki ne dobijo 

razstavnin, in tako naprej. Pa me zanima, kako se bo vse to pravzaprav lahko financiralo? Da se gre v 

taki finančni situaciji v projekt, kot je CSU Rog, so zelo zelo kompleksne zadeve. Pri tem pa 

institucije, kot so Moderna galerija, Narodna galerija, nimajo za umetniške zbirke 40.000 evrov na 

leto, če se ne motim. Kar je zelo smešna vsota. Hočem reči, da se je potrebno zelo racionalno 

obnašati. Recimo, zagrebški Muzej sodobne umetnosti ima problem s plačevanjem stroškov kurjave, 

ne more torej plačevati tekočih stroškov, ker so zastavili zadevo preambiciozno. Ljubljanska 

Moderna galerija je bila zastavljena zelo v redu. Jaz vem, da Ljubljana rabi velika razstavišča, ampak 

ob tem, ko nimamo denarja, da plačujemo tisto, kar že je, ali smo sposobni delati razstave Picassa, 

Braqua in, ali jih res ne delamo samo zato, ker nimamo primernega razstavnega prostora... Skratka, 

treba se je zelo zamisliti nad racionalnostjo, kakšen razstavni prostor je smiselen in kako tak projekt 

lahko ekonomsko deluje v privatnem, javnem ali pa javno-privatnem partnerstvu. Ali bodo privatni 

partnerji zahtevali najemnino ali bo to ekonomski model? Ne vem. Lahko pa povem, da v bogati 

državi, kot je Nizozemska, kjer sem bil pred enim tednom v Van Abbemuseum, ki ima polovico 

manjši prostor, kot ga Maribor misli imeti za muzej, razmišljajo, da bi ga zmanjšali, ker ga ne morejo 

financirati, pa za njimi stoji Philips. Skratka, jaz ne govorim zato, da bi sedaj delal neko deziluzijo, jaz 

sem dejansko za to, da se stvari širijo, ampak tudi tisto, kar je, se mora vzdrževati in razvijati. Nujno 

je, da za tem projektom stoji neka vizija, neki izračun in tudi neka ekonomija. Zdaj pa samo še zadnja 

zadeva. Mislim, da je zelo pomembno razmišljati tudi o vsebinski plati, o neki usmeritvi, ker se lahko 
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hitro zgodi, da brez tega prostor postaja nek servis za vse, ali ne? In to, se mi zdi, da bi bilo najslabše. 

Kot tretje pa, prosim, najpomembnejši faktor je človeški faktor. To so ljudje, strokovnjaki, ker brez 

tega nobena taka zadeva ne bo zaživela. Mogoče bo pa celo tako, da bodo čez tri leta, ob letu suhih 

krav, trgovski centri začeli propadati in bomo imeli veliko potencialnih novih centrov sodobne 

umetnosti. Hvala lepa. [op. zap: smeh in aplavz] 

 

Meta Štular: Hvala. Sprejmemo še eno vprašanje in potem bo Uroš Grilc odgovoril.  

 

Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani 

Pozdravljamo ta projekt, predvsem zato, ker tudi sami vidimo tukaj svoj delež kot šola, pa tudi kot 

arhitektura v celoti. Namreč gre za to, da ravno s tem delno odgovarjam na dileme, ki jih je izpostavil 

kolega prej. Kaj pravzaprav naj bo ta center Rog? V Ljubljani smo večkrat priča, da vzpostavimo 

nekaj novega, pa potem uničimo obstoječe. Recimo s kinematografi, ki smo jih skoncentrirali na 

enem koncu, smo uničili vse ostale v mestu. Se pravi, ponuditi je treba nekaj, kar je sicer novo, 

alternativa staremu, a neka nova komplementarna dejavnost. Tu mi pride na misel nekaj, za kar smo 

se tudi na šoli poskušali zavzemati, namreč Grand Atelier v Lyonu. To je neka institucija, locirana v 

veliki hali, ki ima pridružene strokovnjake z različnih področij, in kamor lahko prideš s svojim 

projektom, da ga realiziraš. Od gledaliških predstav, arhitekture, do tiskarskih tehnik in podobnega. 

In v tem ateljeju, ki bi ga bilo smotrno preučiti (jaz sem bil tam osebno, zato ga poznam), v tem 

ateljeju ponujajo storitve in infrastrukturo. Tam lahko s svojimi sredstvi, ki jih pridobiš na raznih 

razpisih, in s pomočjo strokovnjakov, ki so tam, in pa prostora, ki je na razpolago, uresničuješ svoje 

projekte. Prostor je zanimiv, ker v njem prihaja do sinergije, saj se tam dogajajo raznorazne vsebine. 

V primeru Roga, vidim, gre na vsebinski ravni prvenstveno za prostor, ampak lahko bi nekdo prišel s 

problemom ene scenografije, pa bi se potem tam odvila tudi neka predstava; skratka, lahko bi šlo za 

povezovanje z različnimi umetnostmi, ne samo z vizualno. V Rogu vidim možnost vzpostavitve 

prostora kreativnih delavnic in projektov, ki lahko delujejo tudi na tržni osnovi. Tak atelje, kreativni 

atelje, se lahko ponuja širšemu srednjeevropskem prostoru. Lyon je daleč, pa vendar so bili tudi iz 

Slovenije določeni projekti tam že realizirani. Tudi kolegi iz Italije hodijo množično realizirat svoje 

projekte v ta prostor. Že zaradi fizične razdalje je lahko Ljubljana eno takšno, bi rekel, križišče kultur. 

Jaz iz osebnih izkušenj vidim, da gredo Avstrijci zelo težko v Italijo, Italijani v Avstrijo zaradi nekih 

določenih težav iz preteklosti, in nekako se jim zdi Ljubljana takšen nevtralni prostor. Tako da 

priporočam, da se preuči ta model, ta atelje. Sam sem, kot šola, že poskušal angažirati različne 

industrije, da bi nam ponudile takšen prostor, kjer bi se izvajale takšne vsebine; ni nujno, da je to 

neka, bi rekel, industrijska produkcija, lahko je tudi ateljejska produkcija. To je eno priporočilo. 

Drugo pa je komentar k lokaciji. Mi na neki način pozabljamo, da bo z izgradnjo novega mostu pri 



Stran 7 od 23 

Cukrarni vzpostavljen notranji mestni ring, podobno kot na Dunaju, in da se bo na ta ring navezovala 

ena, bi rekel, ukrivljena kulturna in akademska os. V tem krogu je Cankarjev dom, univerze, v njem 

bo, če bo enkrat, Kolizej, potem akademije, potem bo mestna uprava in tudi Rog. Ne gre samo za 

mestno središče kot takšno, ampak gre v resnici za radialno povezovanje, ki bo lahko povezano tudi 

z javnim transportom, in bodo potem vse te točke spontano dostopne. Od kod v bistvu? Od 

železniške postaje. Se pravi, da bo to silno atraktivno in lahkó dostopno področje za širšo regijo in 

celo slovensko. Hvala. 

 

Meta Štular: Hvala tudi za priporočila. Zdaj pa Uroš Grilc, replika. 

 

Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, MOL 

No, v bistvu lahko samo pokomentiram, dovolj konkretno pa lahko odgovorim gospodu Moharju. Že 

sam pogled v projekt zelo natančno kaže, da hoče biti projekt zelo prizemljen. Seveda mora sanjati 

na tisti točki, ko išče povezovanja, novosti, eksperimente, kar zadeva vsebine, ki se jih dotika, saj je 

inovativnost povezana s sanjarjenjem, drugače je pač ni. Ampak kar zadeva sam model, pa so 

vendar vsi posamezni segmenti projekta tisti, ki vodijo k temu, da ga na koncu spravimo tudi v neko 

kadrovsko in programsko strukturo, ki mora biti finančno obvladljiva. Velik izziv tega projekta in tudi 

ključna kvaliteta, zakaj je drugačen od nekih ostalih projektov, je, da združuje izredno široko polje 

zainteresiranih (mi jim zdaj, po tej novi terminologiji, rečemo deležniki, sicer pa bi jim lahko rekli 

partnerji), tudi tiste, ki so potencialni financerji. Že danes ste to lahko tudi direktno slišali, kar je prej 

ko ne nenavadno, kajti ko taki projekti nastajajo, ponavadi financerji kar nekje do zadnjega ne vedo, 

kaj bodo kupili, in se ne izjasnijo. Danes se je izjasnila državna sekretarka iz SVREZ, Stojan Pelko pa 

je ponovil opredelitev Ministrstva za kulturo. Prav gotovo veste, da ima Ministrstvo za gospodarstvo 

tu velik interes, kajti kreativne industrije so v širšem smislu panoga, ki jih je lani Komisija s 

smernicami zelo jasno začrtala. Navsezadnje so tukaj velik in pomemben vir sredstva EU, kjer so 

projekti kreativnih industrij precej poudarjeni. Ne pozabimo tudi na Ministrstvo za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo ter Agencijo za raziskovalne dejavnosti. Vse to se na neki način prepleta in vsi 

ti partnerji vidijo v takšnem projektu interes. Zato je tudi zanimiv, in zato je seveda to obet, da bo v 

nekem doglednem času, gotovo ne v samem začetku delovanja, projekt tudi finančno bistveno bolj 

rasel. Ampak če govorimo o samem začetku in ta začetna faza bo ključna, kar zadeva njegovo 

delovanje, predvidevamo okoli 14 zaposlenih in predvidoma kar nekaj sodelavcev po pogodbi, vsaj 

20 ljudi za hladni pogon, kar pomeni skupaj z vsemi stroški delovanja vsaj 800.000 evrov javnih 

sredstev in vsaj še enkrat toliko za začetek izvajanja programa. Tretji vir, ki seveda tu poleg teh 

javnih financ nastopa, pa je trg. Če govorimo o kreativnih industrijah, govorimo o umetniških in 

kulturnih produktih ali tistih, ki so nastali skozi udeleženost tudi in predvsem umetniške produkcije 
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in ki se na koncu prodajo. To pa je že seveda stvar konkretnega programa v Rogu in tu so 

pričakovanja upravičeno zelo visoka. V tem trenutku pa teh ne znam ovrednotiti, to prav gotovo ne. 

Povedano drugače, projekt CSU Rog ne nastaja zato, da bi se nekaj spremenilo z namenom, da vse 

ostane enako, ampak da bi iz več strani področje vizualnih umetnosti, ki že dolgo kliče po radikalnih 

spremembah, dobilo spodbudo. Zato je opozorilo Milana Moharja na mestu in jaz si tudi upam zelo 

jasno povedati, da je pravzaprav to [op. zap.: vizualna umetnost] izmed vseh umetniških področij 

danes najbolj zapostavljeno, saj tu ni bilo ne kar zadeva investicije ne kar zadeva neke programske 

spodbude nič bistvenega narejeno. Vsa ostala področja so v tem smislu vendarle vsaj približno 

dobivala. CSU Rog je neka točka, kjer naj bi na daljši rok spodbudili razvoj celotnega področja. Hvala. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje? Miha Klinar prosim. 

 

Miha Klinar, oblikovalec, Gigodesign 

Dober dan, hvala za besedo. Sodeloval sem v projektni skupini, ki je dala, prej omenjeni, 9. razvojni 

skupini (takrat še na Ministrstvu za razvoj) predloge s stališča razvoja kreativnih industrij. Rad bi 

opozoril na par stvari. Rog je po mojem priložnost, da se določene pobude, ki so ostale na nekaterih 

mizah, pa niso nikoli dobile odgovora, mogoče še enkrat pogledajo. Jaz danes ne bi mogel 

komentirati vidika arhitekture ali pa urbanizma, niti se ne bi osredotočil na plat investicije, ampak 

bolj na vsebino. Mislim, da je priložnost, da se predvsem iz potreb oblikovanja tukaj pove nekaj 

zadev. Takrat smo predlagali ali pa smo iskali neko možnost institucionalizirati strokovno področje 

oblikovanja podobno, kot ga imajo bolj razvite ekonomije ali pa kar bolj civilizirane družbe. In takrat 

smo tudi pripravili program, ki bi bil mogoče uresničljiv vsaj deloma skozi center Rog oz. je to 

pobuda, vprašanje. In ko sem bral vašo SWOT analizo, sem imel par pomislekov, na katere bi vas rad 

prijazno opozoril, čeprav se mogoče kdo ne bo strinjal. Analizo stanja ocenjujem kot prvi korak k 

temu, da se na tej podlagi začnejo razvijati konkretni projekti. Mnenja sem, da MAO ne opravlja vseh 

stvari, ki bi jih sodobni oblikovalski center moral opravljati. Pa to ni kritika MAO. Jaz sem zelo 

zadovoljen, da se to področje aktualizira postopoma tudi pri nas, ampak vseeno, MAO je institucija, 

ki je sposobna imeti neke pregledne razstave v okviru muzeja. A naš prostor pogreša center, ki bi 

podobno kot nekatere vladne agencije upravljal z oblikovalsko produkcijo na način (zdaj se kar ne 

moremo izogniti situaciji, v kateri smo), da bi imelo to pozitivne gospodarske posledice. Mislim, da 

se z oblikovalskega stališča dejansko mudi vzpostaviti nek prostor, kjer bi se gospodarstvo, vladne 

službe in pa stroka povezale in oblikovale določene programe. Če izpostavim le nekatere možnosti, 

recimo leta 2007 objavljen dokument Design Denmark, ki je napisan za ministrstvo za gospodarstvo, 

in ki nakazuje možnosti, kako bodo kreativne industrije vključene v neko revitalizacijo ali pa kot 

strateški dejavnik, da tradicionalne industrijske panoge ne bodo propadle. Ta dokument omenja 
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modno industrijo, pohištveno industrijo, ker Danci niso več zadovoljni s statusom, ki ga imajo na teh 

področjih. In to je konkreten dokument, ki ima svoje cilje, svoje dejavnosti in vsebine, kako bi lahko 

stvari spremenili. Naš prostor pa je neke vsebine pokopal ali jih pa še bo zaradi pomanjkanja takih 

strategij. Po eni strani razumem, da je to za tak center, kot bo Rog, prevelik zalogaj. Po drugi strani, 

po mnogih preskusih, pa se kaže, da je ta prostor prazen in mogoče bi en tak center, ki bi vsaj 

deloma prevzel te naloge, lahko dobili. Druga stvar, ki sem jih v tej SWOT analizi malo pogrešal … Če 

v SWOT analizi postavite primerjavo s tistim, kar želite biti, potem bi se moralo nanizati tudi neke 

strategije in odgovore, kako do tja. In meni ta del manjka, ta del, ki bi bil bolj ambiciozen kot zgolj 

pogled na to, kaj nam tukaj manjka. Po mojem si je treba postaviti neke cilje, ki bodo v eni viziji 

komunicirali na način, da bi nekdo rekel: V Sloveniji bomo v petih letih primerljivi s tem in tem in 

bomo rabili podobne korake, kot jih je imel ta in ta. Skratka ta del se mi zdi, da bi veljalo dopolniti. 

Hvala lepa. 

 

Meta Štular: Hvala. Tamle levo zgoraj. 

 

Gaja Brecelj, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Projekt Rog je vsekakor pomemben in prelomen, kot smo slišali. Govor je bil tudi o medsektorskih 

pristopih. Vsekakor bi radi opozorili na to, da je glede na nove izzive, tukaj mislim predvsem na 

okoljske, s katerimi se soočamo, zelo pomembno, da se začnejo ta področja oz. vsebine, kulturne in 

okoljske, mešati. Ta center je kot nalašč za to, tako v prenovi kot v samem delovanju. Konkretno 

dam primer zanimive stavbe v Bruslju – Mundobe. Gre za veliko zgradbo v središču mesta, ki so jo 

prenovili po ekoloških standardih. Danes se ponaša z energetsko učinkovitostjo in s pametnim 

upravljanjem z vodo. Imajo neke zelene površine, tudi pri izbiri materialov so bili pozorni. Poleg 

konferenčnih prostorov in kavarn, kjer ponujajo izdelke iz pravične trgovine, ekološke izdelke in tako 

dalje, imajo tudi didaktični vrtiček. To je nek didaktični model, sama stavba je orodje za ozaveščanje 

javnosti. Skratka, kulturne in okoljske tematike naj se začnejo tukaj združevati. Center Rog bi se tudi 

lahko močno mednarodno pozicioniral kot neki demonstracijski objekt, ki odgovarja na vse te izzive, 

ne nazadnje pa tudi zelo simbolično glede na to, da gre za tovarno koles, kar je že samo po sebi 

trajnostno. So pa tudi ekonomske prednosti za tako prenovo in samo delovanje. Hvala.  

 

Meta Štular: Hvala. Gospa v spodnji vrsti, prosim. 

 

Meta Verbič; predsednica Četrtne skupnosti Ljubljana Center 

Lep pozdrav vsem, jaz sem nova predsednica Četrtne skupnosti Ljubljana Center, pa tudi ena izmed 

tistih, ki živi po diagonali v stolpnici v bližini sedanjega in, upam vsaj, bodočega Roga. Sem tudi ena 
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izmed pobudnic pri ustanavljanju Kulturne četrti Tabor, ki je bila prej omenjena. Pa tudi ena izmed 

pobudnic v prejšnjih letih, da smo prebivalce okolice Metelkove mesta, ki so se nenehno pritoževali, 

na Metelkovo pripeljali z različnimi kulturnimi prireditvami. Marsikaj smo premaknili. Tudi dobro 

poznam sam projekt Rog in bi to priložnost rada izkoristila za to, da v kar najbližji prihodnosti s 

skupnimi možnostmi naredimo načrt komuniciranja s prebivalci bližnje in širše okolice. Ugotavljam, 

da so ravno prebivalci premalo seznanjeni, kako vse te stvari potekajo, ker na četrtno skupnost 

neprestano dobivamo tudi take pritožbe, kot je ena zadnjih, po e-mailu: »Ja, kdaj bo pa že ta mestna 

občina uredila ta Rog in podrla to vse skupaj in na novo postavila, kar obljublja že nekaj let.« Namreč 

to je bilo v zimskem času, ko so sedanji uporabniki (seveda ker ni elektrike, ponoči ropota agregat, in 

to na vso silo), ker ni zagotovljenega ogrevanja, kurili vse do avtomobilskih gum. Če samo ti dve 

stvari omenim, ki sta najbolj moteči, razen tistih seveda, ko začnejo bobni tolči, ampak tista je še 

najmanjša. Sama neurejenost sedanjega kompleksa skupaj z zastarelo galvano, nezaščiteno v kotu, 

ki je ostanek nekdanje tovarne koles, dela pravzaprav v tem okolju sedanji Rog kar za eno manjšo 

ekološko bombo. Prav zaradi tega bi morali razmisliti, to polagam predvsem načelniku na srce, da bi 

izkoristili glasilo Ljubljana za eno predstavitev, kako stvari potekajo, saj vsi vemo, da ne gre čez noč, 

to so dolgotrajne zadeve, ampak da bi ljudje lahko prebrali, da se stvari vendar premikajo, in ne bi 

bombardirali četrtne skupnosti in tudi načelnika; osebno vem, da prejema e-maile, da se nič ne dela 

ipd. Ljudje v okolici tega, kar smo danes izvedeli, ne vedo in mi je prav žal. Imamo svoje občinsko 

glasilo in dajmo to izkoristiti. V centru, v tej okolici, veste, živijo ljudje, ki v življenju tudi niso imeli 

možnosti imeti računalnikov. To so starejši ljudje, ki te možnosti nimajo. Mi pa: »Ja, vse lahko 

dobimo na spletni strani, do napovedi za dohodnino.« Pozabljamo na starejše generacije in ta 

Ljubljana, ki jo dobimo brezplačno vsi v nabiralnike, je za izkoristiti v te namene. Hvala lepa. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Uroš Grilc, replika? 

 

Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, MOL 

Hvala gospe Verbičevi, da skrbi tudi za zdravje načelnika. O projektu Rog se je res kar precej 

govorilo, med drugim sta bila lani prav v reviji Ljubljana dva daljša prispevka in v naslednji številki 

izide še en prispevek, ki govori prav o Second Chance. Skratka mi lahko objavimo veliko, zelo težko 

pa ljudi prisilimo, da to preberejo, še težje pa jih prisilimo, da natančno preberejo in razumejo, 

nikakor pa jih ne moremo prisiliti, da se s tem, kar preberejo, lahko tudi zadovoljijo in tako je tudi 

prav. Saj nikakor ne moremo biti zadovoljni s tistim, kar nam javne oblasti servirajo, in hvala bogu, 

da je tako. Decembra je bila vložena vloga za gradbeno dovoljenje, ki vključuje seveda tudi gradbeno 

dovoljenje za rušitev predvsem tistih najbolj rizičnih stvari, saj kot je omenila gospa Meta, je Rog 

danes zelo nevarna stavba. Statično je to stavba, ki ne zagotavlja varnosti nikomur, in je seveda tudi 
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zelo tvegano območje, ravno zaradi tega, ker to ni bila samo tovarna koles, ampak je bila prej tudi 

usnjarna in spodaj so celi bazeni galvane, polni toksičnih stvari. Zato je seveda jasno, da je uporaba 

Roga v tem trenutku rizična in da ne gre drugače, kot da se, po pridobitvi vseh dovoljenj seveda, 

poseže v ta sklop in začne urejati. Mi v tem trenutku za to nimamo pogojev. Če lahko malce 

predvidevamo, ključen moment bo, da se bo gradbeno dovoljenje pridobilo, tako kot je pač 

normalen rok v upravnih enotah, nekje v šestih mesecih. Ker gre za precej obsežno in komplicirano 

investicijo, verjamem, da si bo upravna enota vzela čas, in kaj prej kot v šestih mesecih se to ne bo 

zgodilo. V tem času pa se bo razčistil ključni dejavnik realizacije investicije, namreč ali bomo v tem 

obdobju našli zasebnega partnerja, ki bo pripravljen vstopiti v ta projekt in zagotoviti sredstva za 

začetek investicije. To je uganka v teh naslednjih mesecih. Vemo, da (zato so tudi vsi akti sprejeti) je 

ta popis vseh aktov, ki ga je na začetku podala Jerneja Batič, temeljit. Vidi se, da se je delalo res 

veliko. Takrat bomo pravzaprav vedeli, kako hitro se ta investicija zaključi. Lahko napovemo, da če 

bi našli partnerja v prvi polovici letošnjega leta, bi lahko Rog začel delovati nekje v letu 2014. Torej to 

so zaenkrat predvidevanja. Hvala. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Prosila bi Jernejo Batič, da mogoče na kratko razloži, kako bo potekala 

ekološka sanacija. 

 

Jerneja Batič, vodja projekta prenove Roga in vodja projekta Second Chance, MOL 

Hvala lepa. Odgovorila ne bi samo glede ekološke sanacije, kar je Uroš o tem že nekaj povedal, 

ampak tudi o ustrezni rabi energije in podobnih zadev pri sami zgradbi centra. Še enkrat bi 

poudarila, da gre tukaj za neko posebnost, za poseben objekt, za kulturno dediščino. Kar pomeni, da 

je seveda ta na prvem mestu pri sami obnovi in se ji je potrebno v kar precejšnih pogledih podrediti. 

To pomeni, da fasade ne bodo tako urejene, kot bi bilo potrebno, da bi bila možna čim manjša 

poraba energije, seveda pa bomo gledali, da bomo še vedno v nekih standardih. Obenem pa so že 

pripravljene vse študije izrabe vodne energije in električne energije, se pravi, sončnih celic na strehi. 

Skratka, v projektu iščemo vse možnosti, da bi se idealu čim bolj približali, zagotovo pa to ne more 

biti ideal. O idealu razmišljamo v sami strategiji na Oddelku za kulturo in upamo, da bo ta ideal 

okolju prijazna gradnja, ki bo k temu usmerjala tudi ljudi, in katero načrtujemo na Barju, kjer naj bi v 

prihodnjih letih zgradili Bobrovo vas. Zagotovo pa bodo okoljski problemi vis-a-vis arhitekture in 

bivanja vsebina, ki se bo morala pojavljati tudi v Rogu.  

    

Meta Štular: Hvala lepa, Jerneja. Samo še gospe Meti odgovorim. Če želite, lahko tudi skupno 

organiziramo predstavitev projekta Second Chance za starejše občane četrtne skupnosti, tako da se 

lahko kasneje pogovorimo. 
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Andreja Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve 

Z Miho Klinarjem sva sodelovala pri pripravi omenjenih priporočil, zdaj pa bi izpostavila dve zadevi: 

najprej, da se pripravlja nova strategija razvoja Slovenije za čas od 2013 dalje, kjer bo zagotovo eno 

področje, ki ga bo potrebno vključiti, in sicer kreativne industrije pa najbrž tudi kulturne. Izvedbeni 

program pa bo Državni razvojni program in investicije, v katerega bodo vključeni konkretni projekti. 

Na žalost, kot smo slišali, naj bi se center v Rogu realiziral predvidoma leta 2014, ampak verjetno 

bodo kakšne investicijske aktivnosti potekale tudi kasneje. Glede na omejeno finančno stanje bo za 

razmisliti oz. predlagam, da se pri pripravi dokumentov projekt Rog vključi tudi v Državni razvojni 

program in investicije, saj smo slišali, da Rog ni samo lokalnega ali pa mestnega značaja, ampak tudi 

državnega. Toliko o prvi zadevi. Druga pa je, da bi podprla predlog s strani Umanotere in kar je bilo 

ravnokar povedano – povezovanje kreativnih kulturnih industrij in okolja. Pri nas trenutno poteka 

mednarodni projekt v okviru Interrega Cradle to Cradle (Od zibke do zibke), kjer gre za táko 

učinkovito oz. trajnostno izkoriščanje na več področjih. Eno je eko-oblikovanje, drugo je 

revitalizacija starih urbanih območij, v kar bi projekt Rog definitivno sodil, pa še neki gospodarski 

vidiki. Pripravljen bo tudi akcijski načrt, kako bo to Slovenija na posameznih področjih izvajala. 

Potencialno bi bil projekt Rog zanimiv tudi z vidika Ministrstva za okolje in prostor, ki prej ni bilo 

omenjeno. Ta finančna sredstva, ki bi se lahko uporabila za revitalizacijo takih urbanih področij, pa 

so verjetno realna bolj od leta 2014 naprej. Časovno se to sicer ne bo ravno skladalo z načrti o 

prenovi Roga, kakšne aktivnosti pa bodo definitivno prišle prav. Nedvomno pa bi podprla, da se ti 

vidiki medsebojno povezujejo, se pravi kreativne industrije in okoljski vidiki. 

 

Meta Štular: Hvala. Na koncu dvorane, prosim, Andrej Srakar. 

 

Andrej Srakar, Ekonomska fakulteta 

Jaz bi imel samo eno pripombo, in sicer bom majčkeno kritičen glede same izvedbe SWOT analize. 

Vsaj kot je meni znano, so SWOT analize orodje, vsaj osnovno orodje strateške analize. Kot sem 

razumel, se bo sicer v okviru Second Chance projekta v prihodnje delalo še precej analiz, ampak se 

mi zdi problem te SWOT analize predvsem precejšna nepreglednost. Namreč, običajno se pri 

takšnih analizah osredotoči na nekaj ključnih prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti in se iz tega 

izoblikujejo strategije. Iz same te analize pa je zadeva zelo nejasna. Analiza podaja cel kup nekih 

priložnosti in prednosti, ampak ne ve se, čému naj se da prednost in kako naj dejansko Rog na 

podlagi teh možnosti deluje naprej. Je možen predlog treh-štirih strategij ali pa kaj podobnega? 

 

Meta Štular: Mogoče replika? 
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Alja Brglez, direktorica Inštituta za civilizacijo in kulturo (avtor PSPN analize) 

Ja, hvala, bom mogoče hkrati odgovorila še na tisto, kar ste prej, gospod Klinar, kot pomanjkljivost 

oz. kot pogrešanje omenili. Najprej mogoče to, kar ste vi [op. zap.: Andrej Srakar] rekli. Pravilno ste 

povzeli, to ni dokument, ki bi definiral prihodnje strategije. Ta SWOT analiza je imela natančno 

določeno nalogo – ugotoviti pravilnost oz. utemeljiti razloge za odločitev za tak projekt, v njem najti 

prednosti in slabosti in pač ugotoviti, ali je enih dovolj, da se gre s tem projektom naprej, ali je drugih 

preveč in morda odločitev ni bila dobra. V tem smislu smo delo tudi opravili. Predvidevali in celo 

ugotovili smo, kot je bilo rečeno, da je precej več plusov kot minusov, če poenostavljeno rečem. 

Sledile bodo, kot je že prej rekla gospa Štular, še številne druge raziskave, verjetno parcialne, 

posameznih področij. Ne vem, kako se bo pač naročnik odločal. Glede končnega, nekega 

strateškega dokumenta pa ne vem, v kakšni obliki bi ga še potrebovali, ker gre pač za to, da se je 

mesto za neko vsebino že odločilo, zdaj pa jo preverja na več načinov. In tudi to danes je eden od teh 

načinov; tákole srečanje z deležniki je način, ki je po moje zelo koristen in potreben. Ne vem, kakšen 

strateški dokument bi še lahko sledil, potreben pa bo verjetno dokument o strategiji upravljanja 

samega centra. Zdaj, v tej fazi, v kateri mi razpravljamo, ga nismo dobili kot nalogo, ampak ga v tem 

trenutku tudi ne vidimo kot potrebnega. Pa še mogoče tisti del, ki ste ga vi prej odprli, gospod Klinar. 

Vaša poročila smo poznali in smo jih nekajkrat v dokumentu (ne vem, ali ste že videli dokument v 

celoti) tudi citirali, prav mogoče z istim pričakovanjem, ki sta ga vi izrekli. Vsekakor je zdaj 

priložnost, da se ponovno premisli o nekaterih vaših priporočilih (sploh, ker kolikor sem lahko 

ugotovila, od takrat, ko so bila zapisana, ni bilo pravzaprav pravega odgovora nanje). Prav zato smo 

jih na ustreznih mestih tudi povzeli in jih mogoče še enkrat dali v obtok. Rekli ste, če prav razumem, 

da ni čisto ustrezen zapis v SWOT analizi, da MAO ustrezno opravlja svojo vlogo, ima ustrezen status 

in vizijo za pridobivanje ustrezne infrastrukture za izvajanje večine svojih nalog razen razstavne. Mi 

smo prvi del že tako zapisali, da je morda možno vanj še kaj vrinit; vsekakor smo rekli, da ima vizijo 

za pridobivanje ustrezne infrastrukture, ker čisto vse še nima, zato tudi čisto vseh vlog ne more 

opravljati. Hoteli smo pa posebno izpostavit to, da tudi ko bo polno zaživel, bo še vedno manjkala ta 

razstavna komponenta, ki si jo bo moral nekje zagotavljati. Ampak če vas prav razumem, se vam ta 

izjava pri arhitekturnemu delu zdi ustrezno napisana, pri oblikovanju vas pa moti, da smo preveč 

pogumno zapisali, da vse ustrezno upravlja.  

 

Meta Štular: Prosim naslednji komentar. 

 

Mitar Milutinović, uporabnik Roga 
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Pozdravljeni, nekaj časa že delujem kot trenutni uporabnik prostorov tovarne Rog in se ne bom 

pretirano spuščal v vse možnosti, ki se odpirajo, ko poslušamo o bodočem programu. Kvečjemu na 

dve točki bi opozoril. Prva je iz čisto zasebnega stališča, ne v imenu vseh uporabnikov. Vprašanje, ki 

me skrbi, ko poslušam o programu in željah po financiranju, je: da bi se površine porušile in bi potem 

tam nekaj let samevalo gradbišče, preden bi se našel nadaljnji financer oz. nadaljnji prihodki za 

izgradnjo in prenovo celotnih prostorov. Torej to je, se mi zdi, problem. Želeli bi si, da se rušenje in 

prenova zgodita naenkrat, ne pa kot smo sedaj videli drugod po Ljubljani, v dveh fazah. Rušenje, 

čiščenje, potem pa nekaj let nič, preden se nadaljuje z gradnjo. To je ena misel, druga pa je: zakaj se 

res omejujemo samo na ta tri področja kreativnih umetnosti [op. zap.: arhitektura, oblikovanje, 

vizualne umetnosti], zakaj ne še širše, torej, trajnostno, socialno. Prepletanje med temi panogami bi 

mogoče omogočilo tudi lažje financiranje v bodoče, saj so aktualni razpisi na teh področjih. Mogoče 

bi tudi s prepletom teh vsebin omogočili lažji obstoj celotnega Roga, ker bi lahko ciljali več področij 

za financiranje, kot če se omejimo samo na izbrana tri.  

 

Jerneja Batič, vodja projekta prenove Roga in vodja projekta Second Chance, MOL 

Torej, Rog naj se uporablja čim dlje oz. se z rušitvijo čaka do takrat, ko bo MOL našel zasebnega 

investitorja. Željeno je, da se rušitev in prenova izvedeta v isti fazi. 

 

Sanja Grcić, oblikovalka tekstilij, preds. SOTO – Društvo za sodobno slovensko oblikovanje 

tekstilij in oblačil  

Izgradnjo Roga kot centra kreativnih industrij ne spremlja tudi kulturna politika MOL ali MK, ki bi bila 

naklonjena kreativnim industrijam. Ali lahko projekt Rog razumemo kot začetek spremembe te 

kulturne politike, ki je bila doslej povsem odklonilna do kreativnih industrij? Na primer, MK nima 

oddelka za arhitekturo in oblikovanje in ju obravnava diskriminatorno v okviru vizualnih umetnosti, 

MOL pa ni naklonjen sofinanciranju tržno usmerjenih projektov in jih diskriminira že v razpisnih 

pogojih. 

 

Alen Ožbolt, umetnik, izr. prof. in prodekan za razvoj, ALUO 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje pozdravlja CSU Rog, čeravno doslej še ni bila 

neposredno vključena v diskusijo o tem projektu. CSU je pozitiven projekt, saj obstoječa 

infrastruktura ne pokriva v zadostni meri produkcijskih potreb in tudi ni servis, pomemben del CSU 

pa so prav produkcijski prostori. Pri tem CSU prinaša novost v razumevanju produkcijskega prostora, 

saj o ateljeju govori kot o laboratoriju. Povezovanje arhitekture, oblikovanja in umetnosti je v našem 

prostoru pozitivna novost, saj je interdisciplinarnost oz. povezovanje različnih znanj, praks in 

disciplin zelo pomembno; pri tem pa ima umetnost lahko ključno vlogo, saj je polje umetnosti tisto, 



Stran 15 od 23 

ki je najbolj odprto za povezave in eksperiment. Če se bo CSU Rog preveč omejil le na kreativne 

industrije, ne bo dovolj odprt, širok, ampak bo ožji in bolj uniformen. CSU Rog naj bo prostor 

eksperimenta in povezovanja različnih znanj, praks in disciplin. Za uspešnost projekta je pomembno 

tudi odkriti, kaj se v Rogu že dogaja, in se z ustvarjanjem, s pobudami, ki tam nastajajo, povezati, jih 

podpreti, nikakor ne izločiti, sicer bo center prazen. Zelo pomembno je, da se začasne uporabnike 

Roga upošteva in vključi v novo shemo bodočega centra. Zanimivo bi bilo ohraniti koncept artist-

run-space [op. zap.: prostor, ki ga vodijo umetniki], morda v obliki odprtega studia. Tudi ALUO se 

prepozna kot potencialni partner, saj bi bile lahko izobraževalne aktivnosti, ki bi potekale v Rogu, 

vključene v študijski kurikulum oz. bi se določen del študijskega programa lahko izvajal v Rogu (npr. 

seminarji, letne razstave, poletne delavnice, delavnice gostujočih profesorjev …). 

 

Vladimir Pezdirc, oblikovalec, predstojnik Odd. za industrijsko in unikatno oblikovanje, ALUO 

Natečajni idejni projekt za Rog je zanimiv, ne upošteva pa specifičnih potreb posameznih strok, 

katerim je bodoči center namenjen. Industrijski oblikovalci potrebujemo predvsem tehnično in 

organizacijsko podporo za eksperimentiranje, prevajanje idejnih projektov v modele, prototipe in v 

nadaljevanju organizirano sodelovanje z industrijo. Produkcijski center Grand Atelier v Lyonu lahko 

služi kot referenčna točka za tovrstni servis. Ob tem je seveda potreben razstavni prostor, vendar ne 

v tako velikem obsegu. O vsebini projekta bo torej potrebno še temeljito razmisliti.  

 

Jerneja Batič, vodja projekta prenove Roga in vodja projekta Second Chance, MOL 

Arhitekturna prenova tovarne Rog je zastavljena tako, da so prostori čim bolj prilagodljivi in se lahko 

prilagajajo različnim vsebinam, vključno z veliko razstavno dvorano. 

 

Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, MOL 

Če lahko še jaz tukaj nekaj dodam. Vendarle je treba reči, da so ključni živi del Roga natanko 

produkcijski prostori, ki so izrecno opredeljeni glede na površine, in kažejo, kakšna teža je v tem delu 

dejavnosti. Iz tega tudi izhaja osnovni cilj Roga: biti kar res živo ustvarjalno središče, ki se bo 

povezovalo tako v izobraževalne kot v raziskovalne procese skozi optiko umetnosti. In tukaj ni 

dvoma, da gre Rog v to smer, tako da mislim, da ste malce narobe razumeli ta gradiva. 

 

Meta Štular: Imamo vprašanje gospoda, ki že dalj časa čaka. 

 

Robert Klun, predsednik Društva oblikovalcev Slovenije 
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Oblikovanje preko vseh svojih sekcij, se pravi tako industrijske, grafične, unikatne in vseh ostalih, 

podpira razvojni center oz. CSU Rog. Eno stvar pa bi radi poudarili: želimo, da se bolj intenzivno 

vključimo. Vsi vemo, da taki centri lahko funkcionirajo – predvsem v takšnih razmerah, kot so danes 

– z močno podporo gospodarstva. Oblikovanje danes nima nobene podpore v gospodarstvu, ker ga 

praktično v Sloveniji ni. Zaradi tega bi mogoče vzpostavili potrebo po iskanju nekih strateških 

partnerjev v obliki projektov kot takih, skratka, da se intenzivneje povežemo tako vi kot vsi ostali, ki 

smo vključeni v kreativne industrije. Pa še nekaj: v januarju letos smo preko razvojnih centrov 

določeni projekti dobili veliko ali pa edino podporo te vlade v smislu razvoja; mislim, da je šlo za 180 

milijonov. In kar nekaj centrov, mislim, da jih je 9, je vključeno v to zgodbo za naslednja 4 leta. Jaz 

sem prepričan, da bi lahko CSU, ki bi moral promovirati tako identiteto Slovenije kot oblikovanje, 

arhitekturo, in kar je vseh ostalih kreativnih industrij, poiskati tudi kontakte s temi skupinami, ki smo 

dobili denar. Tega denarja je kar nekaj in velik del v njem je namenjen promociji in tudi novim 

razstavnim prostorom z možnostmi povezovanja. Morda ne gre iskati enega investitorja, ampak bi 

lahko vse te razvojne skupine našle interes s podporo preko teh dobljenih sredstev v tem centru. 

Hvala lepa. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Preden gre mikrofon dalje, bi samo še prosila, da mogoče usmerimo debato 

še na mednarodno področje. Spomnila bi vas, da bo pri centru Rog ključno, da bo to mednarodni 

center, ki bo služil tudi mednarodnemu povezovanju. Zanima me predvsem, kako vidite ustvarjalci 

tako vozlišče kot priložnost in na kakšen način vidite bodoči center Rog kot prostor, ki bi zapolnil 

neko nišo v nacionalnem ali evropskem smislu.  

 

Jurij Dobrila, predsednik Društva likovnih umetnikov Ljubljana 

Izziv je bil dan, da govorimo o mednarodnem vidiku. Pa se bom v tem smislu navezal na Mirana 

Moharja. Trenutno Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve nima denarja, da bi razstavo, 

ki obsega 7 zabojev, vrnila v Slovenijo. Kaj šele, da bi se kaj obsežnejšega dogajalo. To je moj 

komentar. Drugače pa se mi v zvezi z vašo SWOT raziskavo zdi, da je to majčkeno nevarna igrica. 

Nevarna zakaj? Ker ne podaja odgovora, kakšno stanje je v umetnosti, kulturi, kreativnih industrijah. 

Za produkcijo sredstev tako rekoč ni, odkupov tako rekoč ni; sicer super fino da imamo tak Rog, 

samo jaz se bojim, da bo novi Rog posesal še tisto malo sredstev, ki jih imamo na razpolago, in da bo 

stanje okoli Roga še toliko slabše. Imamo cel kup nekih organizacij, institucij, ki so med seboj 

popolnoma nepovezane. Zdaj bomo imeli tudi en velik center, ki je, vidim, celo v projektu zanemaril, 

da je v neposredni soseski nekoč stala največja livarna v Ljubljani, ki bi bila fantastičen umetniški 

studio; na Zvonarski ulici. To se pravi, da projekt pač ne gleda širše v Ljubljano, ampak gleda samo 

skozi to, kar je – svojo parcelo. Po drugi strani se bojim; 400 članov je v Društvu likovnih umetnikov v 
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Ljubljani in verjetno je to res tistih 40 % slovenske likovne ustvarjalnosti, ki jo omenja SWOT analiza. 

Ljudje nimajo ateljejev, marsikdo bi bil zadovoljen s kontejnerjem nekje ob obvoznici. Zato mislim, 

da bi bilo potrebno zadeve gledati precej širše in šele nato ugotoviti, kaj bi ta Rog dejansko moral 

vsebovati. 

 

Meta Štular: Še eno vprašanje, potem pa bomo odgovorili na vprašanja. 

 

Špela, uporabnica Roga 

Rada bi povedala vsem, da center sodobnih umetnosti Rog že obstaja. Pač trudimo se; obstajajo 

razstavni prostori, obstajajo prostori, kjer se dogajajo vizualne komunikacije, dvorane za koncerte, 

obstaja marsikaj več. In najbolj pomembno se mi zdi, da smo mi vse to ustvarili v katastrofalnih 

pogojih, brez elektrike in vode. Tako da je zdaj tukaj eno vprašanje, če se MOL res tako briga za 

kulturo, zakaj v vsem tem času ni zagotovil vsaj elektrike, da bi lahko umetniki malo boljše delovali? 

In ker vsi pravijo, da Ljubljana rabi center sodobne vizualne umetnosti, in kot smo danes tukaj slišali, 

da je to kar draga štorija, zakaj ne uporabijo kakšnih drugih prostorov, kar bi bilo mogoče malo 

ceneje za vas? In če bomo trenutni uporabniki tovarne Rog odšli, bo umrla tudi ena druga kultura, to 

se pravi, alternativna skvoterska kultura. In vemo, da v vseh evropskih prestolnicah obstaja taka 

kultura, in vemo, da je v Ljubljani tovarna Rog trenutno edina predstavnica te veje. In če bomo mi 

odšli, potem ne vem, kaj se bo zgodilo. Hvala. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Zdaj pa tri vprašanja za omizje. Eno vprašanje, ki se je kar nekajkrat 

ponovilo, je vprašanje vizije, kaj je na koncu tega projekta oz. kaj želimo s centrom Rog narediti? Eno 

je vprašanje integracije in nekakšne mobilizacije obstoječih akterjev in sil, drugo pa je to, na kakšen 

način financirati tak center, medtem ko vemo, da so razne dejavnosti na teh področjih že danes 

podhranjene.  

 

Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, MOL 

Kar zadeva debate o strategijah kulturne politike, sta pač vedno samo dve poti: ali se gre v neko bolj 

resignirano razmišljanje ali pa se seveda poskuša gledati širše, poskuša gledati naprej, poskuša 

tvegati, včasih tudi za ceno kakšne napake. Tukaj se seveda ne morem sklicevati na neke obljube in 

napovedi, ampak na to, kar je sprejeta Strategija razvoja kulture v MOL na posameznih področjih 

tudi dejansko naredila s temi zelo, bom rekel, natančno osredotočenimi projekti. Kino Šiška je nastal 

kot projekt za področje predvsem glasbe in uprizoritvenih umetnosti iz naslova manka ustrezne 

infrastrukture – tako prostorske kot tehnične. Ta projekt danes lahko vendarle zelo hitro tudi 

ocenimo: kaj je pomenil za to področje, ali imamo več ponudbe, ali imamo boljšo ponudbo? Lahko si 
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ogledate rezultate javnih zavodov in dobili boste odgovor, da tukaj je ta investicija v celotno polje 

prinesla zelo pomembno dinamiko. Mogoče je še prehitro, da na tako kratek čas merimo, ampak 

nekateri rezultati so na dlani. Podobna situacija je s filmsko kulturo. Jaz se z gospo Sanjo Grcić 

seveda strinjam, da na marsikaterih področjih kulturne politike ni bilo, tudi kar zadeva filmsko. Z 

ustanovitvijo javnega zavoda in s tem, da je javni zavod Kino Dvor pravzaprav postal neko vozlišče, 

ki intenzivno povezuje zlasti nevladni sektor, ki deluje na tem področju; da je na neki način tudi 

matično mesto za festivale; da je ob tej svoji osnovni dejavnosti, ki je pač vezana na kakovostno 

filmsko produkcijo, vzpostavil izredno uspešne in v mednarodnem prostoru prepoznane programe 

filmske vzgoje, je v to področje definitivno vnesel zelo konkretno dinamiko in neko novo kvaliteto. 

Rezultati so očitni. Tri leta nazaj, ko je Kino Dvor deloval pod prejšnjim vodstvom, je dosegel 22.000 

obiskovalcev, predlani jih je dosegel 55.000 in lani 78.000. Naslednji primer, kjer Mestna občina 

Ljubljana tudi ni imela ustrezne politike, je Svetovna prestolnica knjige. Vendarle se je končala oz. se 

končuje z nekimi konkretnimi pridobitvami, ki na tem področju prinašajo novo kvaliteto, nove 

produkte in programe in ki seveda pomenijo za MOL tudi dodaten vložek, vendar je to nastalo 

seveda na osnovi nekega tehtnega premisleka. In kar zadeva široko poimenovano področje vizualnih 

umetnosti, predvsem v tem delu kreativnih industrij, se od Roga pričakuje natanko to. Novost. Imeti 

seveda definiran javni interes in imeti seveda kakovostne programe. Tukaj bo seveda izzivov več, že 

pri sami izbiri tistih, ki bodo programsko sooblikovali Rog. Ne govorim samo v kadrovskem smislu, 

govorim tudi o institucionalnem smislu. In ko bo programska zasnova sprejeta, ko bodo podani tisti 

kriteriji, ki bodo zagotavljali celovito programsko podobo Roga, se bo preko javnega razpisa izbralo 

institucije, ki bodo v Rogu na neki način našle domicil in soustvarjale program. Ta seveda mora biti 

konsistenten, zato je nekako tudi logično omejen na določeno področje in ne nastaja pravzaprav 

novi kulturni center v splošnem pomenu besede. Tako da še enkrat poudarjam: tukaj pač govorimo o 

pričakovanju in jaz seveda mislim, da je to vendarle plod nekega dolgoletnega premisleka. 

Nenazadnje morate vedeti, da se intenzivno o Rogu pogovarjamo in da nastajajo dokumenti od leta 

2007 naprej, in to v zelo široki sestavi sodelavcev. 

  

Jerneja Batič , vodja projekta prenove Roga in vodja projekta Second Chance, MOL 

Še mogoče odgovor na vprašanje, zakaj ni elektrike, zakaj mesto ne omogoča sedanjim 

uporabnikom kvalitetnejše delovanje itd. Verjetno se boste spomnili, če ste že v Rogu od takrat, v 

letu 2007 smo na MOL pripravljali varianto, da bi z uporabniki Roga podpisali tudi pogodbo in skozi 

to zagotovili elektriko. Kar nekaj stvari je bilo narejenih in po končnem premisleku je padla 

odločitev, da se v Rog ne investira nič, dokler se ne začne s kompletno sanacijo celote. Vemo, da je 

statično stavba zelo problematična, da se galvane ne da sčistiti kar tako. Tu gre za študije, zahtevne 

ekološke študije in zahtevna dovoljenja in soglasja, da pridemo na koncu do nekega kvalitetnega 
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prostora. Zato je bila na mestu odločitev, da se pripravi celotno dokumentacijo do vseh potankosti in 

se gre šele potem v samo gradnjo in obnovo ter prepusti sedaj prostor začasnim uporabnikom, da 

kolikor se pač da, to uporabljajo. Toliko v pojasnilo. 

 

Meta Štular: Hvala. 

 

Simon Kardum, direktor Kino Šiška 

Repliciral bom na par zadevščin, ki so se tukaj zgodile, hkrati pa bi absolutno podprl tezo, ki jo je 

načelnik Grilc prej sporočil. Mislim, da je mestna kulturna politika postala pogumnejša kot državna 

kulturna politika, mislim tudi, da se to vidi na vseh poljih, tudi s posegi v infrastrukturo, tudi z boljšo 

kadrovsko politiko in seveda tudi s finančnimi vložki. Kino Šiška je bil tak primer (sam sem začel 

sodelovati v drugi fazi), ki se je v javnosti izkazoval kot tvegan projekt in je bil celo pospremljen z 

velikanskimi dvomi itd. Ampak vendarle se je že po letu in pol, zdaj ko delamo inventuro, evaluacijo 

in podobne zadeve, izkazal kot uspešen projekt. Tudi v ekonomičnem smislu uspešen. Če nas 

zanima samo podatek, da so bila prizorišča v lanskem letu zasedena 67 % , je to izjemno pomemben 

podatek. Če nas zanima podatek, koliko je uspel iztržiti na trgu, mimo javnih sredstev, je to 52 % 

denarja. Kar je tudi izjemen uspeh. Res pa je nekaj drugega, in to je po mojem problem samega 

koncepta Roga; morebiti je tu problematičen že sam naziv. Mislim, da bi morala biti kulturna politika 

pogumna in ne bi smela imenovati Rog za center sodobnih umetnosti. To je že malce passé. Vemo 

tudi, kako se je ta pojem [op. zap.: center sodobnih umetnosti] sprehajal skozi take in drugačen 

kulturnopolitične in seveda tudi uradniške zgodbe. Mimogrede, sprva naj bi bil tudi Kino Šiška center 

sodobnih umetnosti. Se pravi, da imamo opravka z zelo izmuzljivim pojmom. In tukaj bi se strinjal s 

Sanjo, treba je biti pogumen; če bi bil to center kreativnih industrij, bi definiral v bistvu, za kaj gre. In 

sicer s tem, da bi razprl prostor premisleka v to, da bi javne oblasti kreativne industrije končno 

prepoznale kot tiste, ki so v interesu javnosti. Po domače rečeno. In tudi za drugačno politiko, za 

katero naj poskrbi kulturna politika – tako državna, govorim o nacionalnih strateških dokumentih in 

o zakonodaji, kot seveda tudi mestna. Prej je Uroš sicer omenil dva pozitivna primera; ko se je ta 

pozitivna pozornost usmerila na področju filma, vidimo, kakšni so uspehi v Kinu Dvoru. In da je tudi 

na področju urbane, če hočete popularne kulture, ki jo reprezentira Kino Šiška, prišlo do drugačne 

definicije javnega interesa. Vsi vemo, koliko let je trajala bitka za, dajmo reči, terminološki prestiž; 

sam sem bil člen tega kot bivši državni uradnik [op. zap.: na MK] in vem, kako je bilo težko prepričati 

trmaste politike, da so nove tehnologije tiste, ki jih je treba tudi opredeliti. Imenujejo se 

intermedijske umetnosti. In končno je domovinska pravica seveda pristala, če hočete v banalnem 

smislu, v načinu in seveda v posameznem polju, ki se mu reče javni denar. Na podoben način mora 

kulturna politika premisliti tudi v primeru Roga in kreativnih industrij. Verjamem pa seveda, da bo 
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predvsem ta del, ki bo povezan z laboratorijskim, kot smo slišali, in rezidenčnim programom, tisti, ki 

bo ključen. Končno bo tudi Ljubljana dobila mednarodno prepoznavni center, ki bo predvsem 

podpiral kreativnost in seveda umetnike. Hvala. 

Meta Štular: Hvala lepa, Simon. Tukaj spodaj imamo eno vprašanje – Jurij Bavdaž. Zdaj, ura je že kar 

pozna, sprejeli bomo še tri, štiri vprašanja, potem bomo pa zaključili debato, razen če ima kdo še kaj 

nujno, nujno za povedati, česar se prej ni spomnil. Prosim. 

 

Jurij Bavdaž, uporabnik Roga 

Jaz sem se pridružil uporabnikom v Rogu takoj na začetku. Takrat smo začeli z neko socialno 

kooperativo. Moram pa reči, da ni res, da MOL ne vlaga v Rog. Ves čas financira varnostnika. To je 

vsaj 5.000 evrov mesečno. Drug primer je, ko smo dali MOL ponudbo za rušenje objektov [op. zap.: 

za rušitev zgradb na dvorišču tovarne], ker imamo tudi podjetje, registrirano za to dejavnost, za 

15.000 evrov. Po nepreverjenih informacijah pa je stalo MOL rušenje 115.000 evrov. Od vsega 

začetka imam drugo vizijo. Izhajam iz industrije, vsak evro, porabljen za nadgradnjo, dejansko stane 

1 delavno mesto, in če smo prej prav razumeli, bi 1 milijon, ki bi ga mesečno vlagali v ta center 

sodobnih umetnosti, poreziral okoli 500 delavnih mest tistih, ki dejansko ustvarjajo davke. Živimo v 

svetu, ki je dejansko zelo kritičen. Država sama se zadolžuje približno milijardo na leto, kako je s to 

krizo vnaprej, ne vemo. Moja vizija na tem področju pa je bila ta: jaz sem v Rogu čutil ogromen 

potencial, 300 skupin je tam delalo v prvem letu, ki pa so počasi scagale, po domače povedano, 

zaradi teh pogojev. In vaša galvana, tam notri spijo ljudje, tako da ne boste mislili, da je tam kakšna 

huda onesnaženost, ali pa so tako odporni. 300 ljudi, ki se aktivira na tem področju, je vredno … 

pomnožite to vsaj s 100 evri. To je velik materialni tok. V štirih letih, če bi Ljubljana Rog podprla v 

tem smislu, da bi denar, ki ga je investirala v varnostno službo, vsaj pol leta investirala tukaj v 

nekakšno skupnost, bi bila dejansko zdaj dodana vrednost že ogromna. Moje vprašanje je, kaj se bo 

zgodilo s centrom, če bo dejansko bankrotiral, kakor država, kot kaže da bo, če se bo ta kriza 

nadaljevala? Medtem sem pa videl nov segment centrov v svetu, ki se dejansko sami preživljajo; in 

če bi združili vse te interese, ki jih imamo tukaj … jaz lahko investiram v svoj segment centra 

določenih tisoč evrov itd. In tako bi se v štirih, petih, desetih letih lahko ta center v bistvu 

samosfinanciral, posebno še, če začnemo prodajati še garaže in s tem delom financiramo še 

naslednji del; skratka, lahko ga samosfinanciramo. Noben problem ni z 51 milijoni sfinancirati tak 

center, res ni. V svetu bi morala biti Ljubljana vodilna, ker imamo ljudi in tradicijo samoupravljanja. 

Sposobni smo nekaj novega vpeljati v svet. Tudi s tega stališča vidim v Rogu velik potencial, se pravi, 

da bi se prišli ljudje z vsega sveta učit, gledat, kar smo naredili tukaj. 
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Meta Štular: Jurij hvala. Morda podaš mikrofon še svojemu sosedu. Mislim, da je Mitar že enkrat 

omenil to, da bi morali razen s podjetji delati partnerstvo tudi s posamezniki, to, kar si sedaj tudi ti 

izpostavil. Mitar, prosim. 

 

Mitar Milutinović, uporabnik Roga 

Mislim, da današnje srečanje ni toliko namenjeno trenutnim uporabnikom, tako da bom samo na 

kratko repliciral. Začasni uporabniki si ne želimo trenutno nobene investicije s strani občine. Mi si 

želimo samo enega papirja, ki dovoljuje, da mi sami, tudi če občina ne želi, investiramo v priklop 

elektrike. Torej mi rabimo papir, dovoljenje, mi ne rabimo nobenih finančnih sredstev, nobenih 

investicij, prav nič drugega, tako da tukaj ni neke računice, razen tega da bi se omogočilo boljše 

delovanje in s tem produkcijo in neko dodano vrednost. Tako, da ta argument glede stroškov 

investiranja ne drži ravno. Hvala. 

 

Meta: Hvala. Še Miha Klinar, prosim. 

 

Miha Klinar, oblikovalec, Gigodesign 

Hvala, se opravičujem, ker bom drugič, ampak zdi se mi, da je priložnost, kjer bi lahko nekaj rekli na 

temo prostora in produkcije. Pomembno je, da bi se prav razumeli. Razumem to iniciativo, po drugi 

strani pa se moramo zavedati, da je en del vizualne umetnosti, ki ima popolnoma drugačne potrebe 

kot npr., upam si reči, oblikovanje. Oblikovanje je v Sloveniji v neki situaciji že zadnjih 50 let, kjer 

pogreša osnovno infrastrukturo. In ta infrastruktura ni v obliki ateljejev in delavnic, ampak v obliki 

nečesa, kar bi bilo primerljivo s tujimi oblikovalskimi centri, ki so v bistvu na neki način pospeševalci 

ali pa koordinatorji ali pa povezovalci različnih interesov. Taki centri so, če so uspešni, lahko velik 

partner raznim ministrstvom in tako, kot je gospa Jenko prej omenila, bodo tudi v prihodnje imeli 

možnost kandirati za kar znatna sredstva, kar bi moralo biti Rogu zanimivo. Prej smo omenili tudi 

neke dokumente na to temo, pa sem se ustavil samo pri danskem. Amerika, Queensland je v zadnjih 

letih naredil neke take strategije, ki bi bile lahko vzgled ali pa vsaj dober pogled, kaj se dogaja. 

Potem moram opozoriti, da je Estonija na dobri poti; v nekem skandinavskem okviru se tam 

dogajajo veliki preskoki. Leta 2007 je bila celo na Hrvaškem iniciativa na enem od ministrstev, da se 

naredi design policy; samo toliko, da se bomo umestili v en prostor. Pa še, zdi se mi zelo dobro to, kar 

je povedal gospod Kardum iz Kina Šiške. Mislim, da bi o tem veljalo razmisliti. Hvala. 

 

Meta Štular: Še eno vprašanje imamo.  

 

Miha Brodarič, zavod Multipraktik 
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Lepo pozdravljeni. Jaz bi to pobudo za renovacijo pozdravil. Bi pa samo omenil, da se splača 

pogledati to, kar se že dogaja, in da se zadeva ne bo preveč »zelitizirala« ter da se bo puščalo prostor 

neuveljavljenim umetnikom in producentom. Večkrat se je danes omenjalo vrhunske razstave; 

mislim, da ni vrhunskih razstav brez vlaganja v mlajšo generacijo in nudenja prostora 

neuveljavljenim in improvizacijskim skupinam. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Zdaj bi mogoče še čisto zadnje vprašanje, potem pa res zaključimo debato.  

 

Andreja Černigoj, ustvarjalka 

Jaz bi pri vsem tem, kar sem poslušala, res samo rekla: mladi ustvarjalci, ljudje, ki so trenutno na 

faksu ali vstopajo na faks, oni dojemajo umetnost, kulturo, oblikovanje povsem drugače. Mislim, da 

bi morali tudi njih nekako vpeljati noter, ker oni bodo res uporabniki tega centra leta 2020 (ne vem, 

če bo center leta 2014 že odprt) in popolnoma drugače gledajo na te stvari. Vsekakor pa sem vesela, 

da se bo vsaj nekaj na tej stvari naredilo. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Mogoče še replika? 

 

Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, MOL 

Ne, nimam replike. To so vsi zelo koristni komentarji, kajti gre za materijo. In po drugi strani je jasno, 

da si neki posamezni parcialni interesi tukaj morajo nujno izboriti svoj prostor. To je čisto naraven 

proces. Vsekakor se mi zdi, da bi veljalo to, kar je Miha Klinar govoril, mogoče znotraj tega 

dokumenta z malo bolj konkretnimi pripombami spodbuditi. Pravzaprav ne vidim pretirane težave v 

tem, oz. je to samo ideja, da se posamezne panoge v Rogu najdejo tudi v obliki nekih inkubatorjev. 

Predvsem zaradi tega, ker je interdisciplinarnost tista, od katere bi te panoge dobivale neko ključno 

spodbudo. Druga stvar je promocija, to, kar je na neki način potem tudi glavni stik teh ustvarjalnih 

jeder z gospodarstvom. Tudi tu bo Rog gotovo odigral neko pomembno in novo vlogo. Sicer pa so 

posamezne prakse, ki smo jih srečali v lanskem letu in se nanašajo predvsem na mlade ustvarjalce, 

nekaj, kar bi seveda nujno moralo najti prostor v Rogu. Izpostavil bi dva projekta, ki jih je MOL na 

neki način podprl in za katera smo zelo veseli, da sta v duhu obujanja kreativnosti na točki kreativnih 

industrij in oba zadevata oblikovanje. Enega je vodil profesor Pezdirc. Šlo je za oblikovanje igrač. 

Delali so študentje. In to je bil izvrsten primer, ki je seveda prinesel zelo konkretne produkte. Drugi 

pa je pravkar na ogled v Trubarjevi hiši literature. Podoba knjige je pod mentorstvom profesorja 

Jenka prav tako delo študentov pri oblikovanju knjig. Po mojem, bodo lahko v Rogu naravno našli 

neko kontinuirano okolje svojega delovanja. Rog mora biti eksperiment, moral bo biti zelo 

pogumen, in to je edini razlog, da se v tak projekt v teh okvirih gre. Na osnovi te debate bi malce 
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hudomušno zaključil, da se še nismo srečali, verjetno v zadnjem obdobju, s projektom, kjer bi se 

financerji tako zelo ponujali. Neverjetno. So pač odgovorni ljudje na odgovornih mestih videli 

priložnost za financiranje tega projekta, kar me zelo veseli. Upamo seveda, da bo realizacija potem 

temu sledila. In samo za zaključek še to, da je Rog dejansko projekt vas. To je projekt scene, 

ustvarjalcev in v tem trenutku ste vi tisti, ki ga gnetete in mu boste na koncu dali njegovo celostno 

podobo. Hvala lepa. 

 

Meta Štular: Hvala lepa. Tik pred zaključkom bi prosila še Marka Peterlina, da na kratko povzame 

glavna vprašanja, ki so se danes pojavljala, in s temi glavnimi vprašanji vas pozivamo, da se nam 

oglasite, da nam pišete in da nam pošljete še v naslednjih dveh tednih svoje pripombe. Hvala. 

 

Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora 

Bom poskušal današnjo debato povzeti z vidika tistega, kar sem v začetku poskušal opredeliti kot 

neke točke oz. področja, kjer je največ odprtih vprašanj. Takole: zelo je bilo izpostavljeno vprašanje 

financiranja. Očiten je strah iz izkušenj različnih akterjev, da bo ostalo pri vlaganju v zidove in da bo 

premalo za program in vsebino. To je pač nekaj, na kar je potrebno biti pozoren. Kot smo slišali od 

predstavnikov mesta, se tega nekako zavedajo. Tudi za primer pogojev neugodne gospodarske 

klime in skrčenih proračunov. Druga pomembna točka je bila tista, ki so jo izpostavljali spet iz 

različnih virov, upoštevanje tega, kar se v Rogu že dogaja. In to je produkcija, ki tam nastaja, in so 

uporabniki, ki so danes tam, in njihovo vpenjanje v nov center. Tretja stvar je bilo povezovanje z 

okolico v smislu ne samo institucionalnega povezovanja, ampak tudi povezovanje s prebivalci, 

skratka neposredno s skupnostjo, kjer bo ta center deloval. Je pa nekaj tem po mojem občutku tudi 

še ostalo odprtih: nismo mogli dobiti veliko odziva na vprašanje mednarodne vpetosti. Mogoče pa to 

ni pravi forum za to vprašanje; seveda tu smo ljudje, ki vidimo vsak svoj vidik tega projekta, in 

verjetno je to vprašanje potrebno odpreti v mednarodnem okviru, za kar ta projekt pravzaprav 

obstaja. Drugo vprašanje je, da vsaki od panog, ki so tukaj predvidene, center resda nekako 

zagotavlja, po analizi sodeč, odgovor. A kot smo slišali, vse tri panoge so si med seboj precej različne 

in imajo različne potrebe, kar je potrebno upoštevati. Tudi, da infrastruktura za ene ni ista kot 

infrastruktura za druge. Izpostavljena je bila še povezava z gospodarstvom in drugimi akterji, ki bi 

tukaj lahko še sodelovali, a tu nismo prišli prav daleč. To so točke, na katerih je potrebno v nadaljnjih 

fazah tega projekta verjetno še poglabljati koncept. Hvala. 

 


