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1 Uvod: OPREDELITEV KONTEKSTA IN VSEBINE RAZISKAVE  

 

Raziskava je del širšega projekta Second Chance, ki se izvaja v petih evropskih mestih (Ljubljana, 

Krakov, Nürnberg, Leipzig, Benetke). Projekt je usmerjen v razvijanje konceptov in strategij, s 

katerimi naj bi nekdanja industrijska območja spremenili oz. nadgradili in nadaljevali njihov razvoj 

v prostore umetnosti in ustvarjalnosti. Second Chance poteka v okviru programa Srednja Evropa 

(Central Europe), katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). 

 

Raziskava z naslovom »Osnutek zasnove uporabe CSU Rog – Analiza fokusnih skupin« v 

kontekstu širšega projekta predstavlja podrobnejši vpogled v način delovanja, razmišljanja, oblike 

percepcije posameznih skupin déleţnikov, ki so na različne načine povezane s prenovo območja 

nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti. Podlaga za izbiro skupin déleţnikov so bile 

povezave z vsebinami in dejavnostmi, ki so predvidene kot pomemben del programa bodočega 

centra Rog (arhitektura, oblikovanje, vizualne umetnosti), oz. povezave z različnimi oblikami 

produkcije ali organizacije, financiranja, trţenja in izobraţevanja ključnih dejavnosti na navedenih 

področjih. Osnutek zasnove uporabe CSU Rog je zamišljen kot podlaga za nadaljnji razvoj 

območja tovarne Rog in pilotne naloţbe v okviru projekta Second Chance.  

 

V raziskavi je veliko pozornosti namenjene tudi iskanju novih oblik organiziranja, upravljanja in 

delovanja v kreativnem okolju. Ob tem je pomembno poudariti, da nismo zgolj preverjali moţnosti 

uresničevanja posameznih predstav, načrtov in ţelja o razvoju projekta, temveč je bila eden 

pomembnih vidikov analiza moţnosti povezovanja oz. mreţenja posameznih akterjev, ki delujejo 

na področju arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti ter predstavljajo moţne bodoče 

uporabnike, obiskovalce in vlagatelje v CSU Rog. V okviru raziskave smo tako poskušali zaznati 

potrebe, ţelje in pričakovanja pomembnih skupin déleţnikov v projektu. Prav analiza moţnosti 

razvoja različnih oblik sodelovanja med posameznimi déleţniki naj bi prispevala k zasnovi 

dolgoročne strategije delovanja, financiranja, upravljanja ter lokalnega in mednarodnega 

povezovanja CSU Rog.  

 

Z metodo fokusnih skupin smo dobili vpogled v posamezne interesne skupine in skušali razločiti, 

diferencirati ključne druţbene, ekonomske, kulturne elemente in značilnosti, ki sestavljajo 

posamezno skupino. Na ta način smo izdiferencirali vlogo, vpliv in pomen posameznih interesnih 

skupin oz. déleţnikov, ki predstavljalo pomemben del strategije nadaljnje prenove območja 

tovarne Rog. Kako optimalno povezati interesne skupine in umestiti primerne vsebine v enoten 

sklop CSU Rog, ki bo povečeval potencial za kreativnost, rast in inovacije, integriral lokalno 

ekonomijo, neekonomske subjekte in mnoţico različnih uporabnikov, je kompleksno vprašanje, 
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na katerega smo skušali vsaj delno odgovoriti z identificiranjem in s pojasnjevanjem njihovih 

interesov, ţelja in potreb.  

 

Z namenom, da bi čim bolj prispevali k povečanju kakovosti ţivljenja, druţbene, kulturno-

umetniške ponudbe ter spodbudili rast kreativnosti in inovacij v Ljubljani, je potrebno nove 

druţbeno-kulturne smernice, ki se pripravljajo v okviru projekta revitalizacije nekdanje tovarne 

Rog, podrobno preveriti oz. oceniti stopnjo legitimizacije teh kulturnih programov med različnimi 

déleţniki, ki bodo največ uporabljali, sodelovali in v največji meri vplivali na delovanje bodočega 

kompleksa CSU Rog. Ključni cilj fokusnih skupin na temo »celovite prenove«, tj. fizične in 

predvsem vsebinske preobrazbe tovarne Rog, tako ni bil orientiran zgolj na uspešnost 

neposredne implementacije ţe obstoječih načrtov prenove, temveč tudi na iskanje načinov za 

usklajevanje in doseganje konsenzov med različnimi interesnimi skupinami, ki poleg formalnih 

oblasti (lokalne in drţavne) ter ekonomskih (kapitalskih) struktur vključujejo tudi različne (domače 

in mednarodne) skupine strokovnjakov, ustvarjalcev ter trenutne oz. začasne uporabnike tovarne 

Rog. Upoštevati percepcije različnih skupin uporabnikov oz. ugotoviti, kako različni déleţniki vidijo, 

razumejo in razmišljajo o projektu prenove tovarne Rog, je v tem kontekstu izrednega pomena. 

Pričujoča raziskava omogoča vpogled »od spodaj navzgor« (bottom-up) in s podatki ter z analizami 

lahko prispeva k identificiranju in preprečevanju morebitnih konfliktov, ki bi morda nastali zaradi 

prehitre implementacije vnaprej pripravljenih ukrepov in programov »od zgoraj navzdol« (up-

bottom). Raziskava na ta način anticipira potencialno nepričakovane in pogosto nezaţelene 

kolateralne učinke posegov v obstoječi druţbeno-prostorski ustroj.  

 

Raziskava »Osnutek zasnove uporabe CSU Rog« predstavlja zgolj osnovo ali podlago za nadaljnje 

izvajanje ukrepov, ki bodo usmerjeni v razvijanje ustreznih dokumentov, vsebin in programov ter 

partnerstev CSU Rog. Ob tem bodo zagotovo potrebne še nadaljnje, dodatne analize in veliko 

usklajevanj, praktičnega dela, katerih posledični rezultat bosta dejanska ureditev razmerij in 

večja stopnja integracije posameznih déleţnikov. Morda ni odveč omeniti, da bi bile za 

natančnejšo analizo konteksta potrebne tudi dodatne raziskave o vpetosti lokalnih skupnosti in 

povezovanju različnih skupin prebivalcev in drugih uporabnikov CSU Rog, ki bodo spremembe v 

svojem neposrednem okolju najbolj občutili. 
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2 PRIPRAVA IN POTEK DELA PO POSAMEZNIH FAZAH  

 

Raziskava je potekala v več fazah, ki jih lahko razdelimo na konceptualno, pripravljalno in 

izvedbeno (Slika 1 podrobneje prikazuje raziskovalni proces): 

 

1. V prvi, KONCEPTUALNI fazi je bila opravljena serija sestankov, na katerih se je določilo 

osnovne parametre raziskave in opravilo nabor splošnejših (teoretskih in metodoloških) 

virov, povezanih z zasnovo fokusnih skupin (gl. navedeno literaturo in vire). Temu je sledil 

pregled oz. evaluacija podobnih raziskovalnih projektov (domačih in mednarodnih) na 

temo kulturne regeneracije in prenove industrijskih območij za potrebe razvoja umetnosti 

in ustvarjalnosti. Pregled osnovne literature s tega področja nam je nakazal, na katere 

elemente, teme, podatke je potrebno biti še posebej pozoren pri preučevanju oz. 

koncipiranju zasnov uporabe CSU Rog.  

 

2. V drugi, PRIPRAVLJALNI fazi je sledila vrsta »intenzivnih posvetovanj« (brainstroming 

meetings) s projektno skupino Second Chance (SC)1 glede priprave fokusnih skupin in 

izdelave ustreznega vprašalnika oz. definiranja ključnih tematik za potrebe raziskave. 

Postopoma je bila pripravljena osnovna različica polstrukturiranega vprašalnika za 

fokusne skupine. Ta faza je vključevala tudi razdelitev nalog znotraj raziskave, pripravo oz. 

usposabljanje moderatorjev fokusnih skupin, predhodno analizo moţnih udeleţencev oz. 

oblikovanje primernih skupin deleţnikov in časovna usklajevanja ter razporeditev 

sodelujočih v fokusne skupine. Za potrebe ustrezne izvedbe fokusnih skupin je bilo 

pripravljeno tudi posebno besedilo: »Delovno gradivo projekta Second Chance – Razvojna 

vizija centra sodobnih umetnosti Rog (CSU Rog)« (gl. Prilogo 1), ki je bilo predhodno 

razdeljeno udeleţencem fokusnih skupin z namenom, da se jih dodatno informira in 

pripravi na določene tematike, ki so nas zanimale v okviru projekta. 

 

3. V tretji, IZVEDBENI fazi je najprej sledila dodelava vprašanj v polstrukturiranem 

vprašalniku in dodatno preverjanje ustreznosti tematik za izbrane fokusne skupine. Po 

ustrezno opravljenih preveritvah smo nekatera vprašanja ali posamične formulacije 

znotraj vprašalnika prilagodili in pripravili končno – izvedbeno različico vprašalnika. V 

nadaljevanju je bilo organiziranih 6 fokusnih skupin, v okviru katerih so bili pridobljeni 

podatki za primerjalno analizo.  

 

 

                                                 
1
 V nadaljevanju na posameznih mestih zapisan v skrajšani obliki SC. 
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Slika 1: Potek dela in raziskovalni proces po posameznih fazah  
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2.1 STRUKTURIRANJE FOKUSNIH SKUPIN 

 

Projekt SC je aplikativno naravnan oz. usmerjen v razvoj konceptov in strategij za prenovo 

industrijskih območij v kulturna središča, ki naj bi privabila čim širši krog obiskovalcev in 

uporabnikov. CSU Rog je zasnovan kot primarno razstavno-produkcijski prostor na področju 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Temu primerno so bile, po posvetu s projektno 

skupino SC, oblikovane tudi fokusne skupine. Pri tem smo skušali zajeti čim pestrejšo strukturo 

déleţnikov oz. interesnih skupin, kar nam je pomagalo identificirati ključne vsebinske elemente in 

dejavnike, ki naj bi jih vključevala druţbeno-kulturna preobrazba tovarne Rog. Hkrati je bila 

struktura fokusnih skupin prilagojena pridobivanju podatkov in mnenj o specifičnih tematikah, 

modelih in idejah vsebinske preobrazbe tovarne Rog za potrebe izdelave dokumentov (npr. 

»Delovno gradivo projekta Second Chance – Razvojna vizija CSU Rog)«), ki so šele v pripravi, 

vendar predstavljajo formalne smernice za nadaljnji razvoj območja. 

 

Skupine so bile oblikovane na podlagi naslednjih stratifikacijskih kriterijev oz. parametrov: 

 

- SEKTORSKA VPETOST. Ker so vse fokusne skupine specifično povezane z arhitekturo, 

oblikovanjem in vizualnimi umetnostmi, je bil kriterij sektorske delitve uporabljen 

predvsem v smislu vpetosti/nevpetosti posameznikov/ic v kulturno produkcijo, tj. 

razločevanje na kulturno-produkcijski del in del, ki spodbuja, financira arhitekturo, 

oblikovanje in vizualne umetnosti, jih trţno (ekonomsko) vključuje v svoje delo oz. jih 

povezuje z lastno produkcijo. Ta stratifikacijski kriterij bi lahko poimenovali tudi drugače, 

npr. gospodarski sektor/negospodarski sektor ali pa neposredni kulturni 

producenti/posredni kulturni producenti itd. 

 

- VRSTA ZAPOSLITVE. Po tem parametru so bile oblikovane skupine strokovnjakov oz. 

zaposlenih na kulturnem področju, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem, oblikovanjem, 

s produkcijo kulturnih, umetniških vsebin in programov, vendar se ločijo glede na 

zaposlitev bodisi v javnem bodisi zasebnem sektorju. V tem sklopu se strokovnjaki delijo 

na strokovno javnost, ki producira kulturno-umetniške vsebine v okviru posameznih 

institucij (galerije, muzeji, kulturni zavodi), in samostojne ustvarjalce ali podjetnike 

(umetniki, oblikovalci, arhitekti). 

 

- NAČIN FINANCIRANJA. Strokovnjaki in zaposleni na področju arhitekture, oblikovanja in 

vizualnih umetnosti se ločijo glede financiranja svojih dejavnosti, pri čemer nam je bilo v 

okviru analize fokusnih skupin pomembno predvsem razločiti zaposlene v javnih 
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institucijah in NVO ter samozaposlene ustvarjalce, strokovnjake, ki se financirajo 

razpršeno, iz različnih virov (drţavnih, mednarodnih, zasebnih) in so zato bolj ali manj 

neodvisni od posameznih lokalnih finančnih virov in lastniških struktur. 

 

- LOKACIJA USTVARJANJA. Pomemben parameter je bila tudi sama lokacija ustvarjanja. Pri 

tem je bilo potrebno razločiti trenutne (začasne) uporabnike in ustvarjalce ter producente 

v tovarni Rog (in situ) od potencialnih, predvidenih (moţnih, bodočih) uporabnikov, 

producentov, soustvarjalcev programa, obiskovalcev prenovljenega kompleksa CSU Rog. 

  

- LOKACIJA PREBIVANJA OZ. MEDNARODNA VPETOST. Gre za porazdelitev glede na lokacijo 

stalnega prebivališča. Posamezniki so bili razdeljeni v dva pola: »večji pol« so predstavljali 

prebivalci Slovenije oz. Ljubljane, ki kljub mednarodnim povezavam delujejo preteţno v 

lokalnem okolju (večina fokusnih skupin), »manjši pol« pa je sestavljala mednarodna 

skupina, ki ni vpeta v obstoječi lokalni okvir Slovenije in Ljubljane. 

 

Oblikovanih je bilo šest fokusnih skupin: pet razmeroma homogenih in ena mednarodna 

(nehomogena) skupina, sestavljena iz strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih, povezanih 

s kulturo, z umetnostjo in kreativnimi industrijami. Posamezni startifikacijski kriteriji so se lahko 

pojavili v več skupinah hkrati, vendar je v vsaki značilno prevladoval en (odločujoč) stratifikacijski 

kriterij, na osnovi katerega je bila posamezna skupina tudi izoblikovana. V vsaki izmed fokusnih 

skupin je sodelovalo povprečno 5–8 posameznikov/ic. Pogovori s fokusnimi skupinami so bili 

opravljeni v maju 2011. Strukturo posameznih fokusnih skupin kaţe Preglednica 1.  
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Preglednica 1: Struktura posameznih fokusnih skupin (FS) 

 

Št. FS Struktura, naslov FS  Skrajšano ime FS v besedilu 

1 začasni (obstoječi) uporabniki Roga  (obstoječi) uporabniki 

2 strokovna javnost, ki producira oz. izvaja 

kulturne vsebine na podlagi različnih virov 

financiranja: vodje različnih javnih institucij 

in zasebnih zavodov, NVO 

strokovnjaki 

3 javna uprava oz. predstavniki javnega 

interesa – medsektorska skupina 

javna uprava 

4 ustvarjalci: umetniki, oblikovalci, arhitekti in 

predstavniki izobraţevalnih institucij 

ustvarjalci 

5 predstavniki gospodarstva, ki spodbujajo 

produkcijo na področjih arhitekture, 

oblikovanja in vizualnih umetnosti 

gospodarstvo 

6 mednarodna skupina strokovnjakov: 

producenti, raziskovalci, ustvarjalci 

mednarodni 

 

 

2.2 OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA 

 

Vprašalnik za fokusne skupine temelji na polstrukturiranih vprašanjih, tj. vprašanja so oblikovana 

na tak način, da omogočajo respondentu veliko svobode pri odgovorih, vendar so ob tem še 

vedno osredotočena na določene, načrtno specificirane vidike obravnavane teme. Tako 

zasnovana odprta in hkrati večravenska struktura vprašalnika nam omogoča analiziranje različnih 

tematik, stališč, mnenj, potreb in ţelja, povezanih s prenovo tovarne Rog in z njenimi druţbenimi, 

kulturnimi, umetniškimi vsebinami.2 Vprašalnik omogoča ne le splošno preverjanje mnenj 

posameznih skupin déleţnikov, temveč med drugim analizira in primerja tudi mnenja relevantnih 

druţbenih skupin in raznovrstnih potencialnih uporabnikov prostorov ter omogoča »povratne 

informacije« (feedback) o moţnih izboljšavah predvidenih ukrepov in vsebin v CSU Rog. Ker odpira 

moţnosti vzpostavitve dialoga, spodbujanja interakcije in podrobnejše izmenjave informacij 

                                                 
2
 V besedilu pod stavčno formulacijo kulturne, umetniške oz. »kulturno-umetniške produkcije, sfere, vsebine«, 

predpostavljamo predvsem ustvarjanje, vsebine, produkcijo na področjih »arhitekture, oblikovanja in vizualnih 
umetnosti«. Kljub temu formulacijo na posameznih mestih v besedilu ohranjamo, da bi opozorili na možnosti 
širitve razumevanja polja umetnosti tudi na druga področja (npr. glasba, performativne umetnosti itd.) izven 
arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Navedeno stavčno formulacijo v besedilu ohranjamo tudi na 
mestih, kjer se udeleženci fokusnih skupin niso natančno izjasnili, o katerih področjih umetnosti je govor, ali pa 
smo zaslutili, da se udeleženci referirajo na širše kulturno-umetniško polje, ki presega področja arhitekture, 
oblikovanja in vizualnih umetnosti.   
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znotraj skupin ter primerjave informacij po izbranih skupinah, je tovrstna metoda obenem 

primerna za analizo vrste aktualnih problematik oz. anticipacije moţnih izrazitih kontrastov, trenj 

in potencialnih konfliktov, ki se utegnejo pojaviti v okviru nadaljnjih faz in med samo 

implementacije projekta. Uporabljena metoda s poudarjanjem posameznih déleţnikov razločuje 

oz. odstira posamezne dele interesnih sfer, kar daje vpogled v različne tematike in omogoča 

ustrezno ovrednotenje, oceno pomembnosti posameznih druţbenih, ekonomskih, kulturnih in 

umetniških elementov v okviru Ljubljane in Slovenije. Šele ustrezna »primerjalnost« posameznih 

skupin interesov nam daje legitimno podlago za oblikovanje in izboljšanje obstoječih usmeritev 

vsebinske in fizične prenove, ki naj bi omogočila uspešno vključevanje čim večjemu številu 

uporabnikov, producentov, vlagateljev in obiskovalcev bodočega CSU Rog.  

Končna struktura vprašalnika je nastajala postopoma in je rezultat več različnih, predhodnih 

različic vprašalnika. Postopek izdelave končne strukture vprašalnika je trajal pribliţno dva 

meseca. Vprašalnik vsebuje 5 sklopov vprašanj, ki se delijo v 12 podsklopov, ti pa še nadalje v 

17–20 podvprašanj (odvisno od potreb izpraševanja posameznih fokusnih skupin), povezanih s 

specifičnimi tematskimi vidiki. Vprašalnik je sestavljen iz polstrukturiranih polodprtih vprašanj, ki 

so razvrščena v naslednjih pet tematskih sklopov: 

 

1. ZAČETNA VPRAŠANJA. V tem sklopu so predstavljeni ideja, namen in ključni poudarki 

fokusnih skupin. Udeleţenci so seznanjeni z namenom fokusne skupine in postavljena 

so osnovna vprašanja, ki se dotikajo njihove vloge v skupini, npr. Kdo ste (udeleženci)? 

Od kod prihajate? S čim se ukvarjate? ipd. 

 

2. UVODNA VPRAŠANJA. V seriji uvodnih vprašanj so bili posamezniki po skupinah vprašani 

o splošni percepciji »ustvarjalnosti in inovativnosti v urbanem okolju« ter nadalje, kje 

vidijo ključne problematike in prednosti mesta Ljubljane pri omogočanju razvoja le-teh, 

npr. Kako po vašem mnenju ustvarjalnost in inovativnost vplivata (prispevata) k razvoju 

mesta (Ljubljane)? Kako spodbujati ustvarjalnost in inovativnost (v Ljubljani)? ipd. 

 

3. PREHODNA VPRAŠANJA. V tem sklopu so bili udeleţenci foskusnih skupin na podlagi 

»Delovnega gradiva projekta Second Chance – Razvojna vizija centra sodobnih 

umetnosti Rog (CSU Rog)« pozvani, naj podrobneje opišejo prednosti in slabosti 

obstoječe zasnove CSU Rog ter ocenijo predlagane strategije vsebinske in fizične 

prenove tovarne Rog, npr. Katere pozitivne/negativne strani vidite v obstoječi zasnovi 

CSU Rog? Ali predlagana strategija razvoja Roga omogoča, da bo Rog postal referenčni 

razstavni/produkcijski/razvojni prostor v regiji? ipd. 
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4. KLJUČNA VPRAŠANJA. Gre za niz vprašanj, kjer udeleţence podrobneje sprašujemo o 

potrebah, interesih, oblikah produkcije, ki naj bi se odvijale v okviru CSU Rog. Pri tem 

nas je zanimala vrsta vidikov, ki segajo od modelov upravljanja, financiranja do 

lokalnega in mednarodnega povezovanja, sodelovanja različnih akterjev, ki so na 

različne načine povezani s prenovo tovarne Rog, npr. Ali se prepoznate v predvidenih 

partnerstvih, sodelovanjih, povezavah v okviru CSU Rog? Pod kakšnimi pogoji? Ali 

predvideni model upravljanja/financiranja ustreza zastavljenim ciljem/dolgoročni 

strategiji razvoja CSU Rog? ipd. 

 

5. KONČNA VPRAŠANJA. V bistvu so pregled najpomembnejših poudarkov, ki so jih 

izpostavili udeleţenci skupine. Pri tem smo udeleţence prosili, da nam opišejo svojo 

kratkoročno in dolgoročno vizijo razvoja in načina implementacije (praktične izvedbe) 

predlaganih idej. 
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3 ANALIZA REZULTATOV FOKUSNIH SKUPIN 

 

Metoda fokusnih skupin sodi med kvalitativne oblike raziskovanja, čemur je podrejena tudi 

analiza podatkov in informacij, pridobljenih s pomočjo fokusnih skupin. Pri obdelavi podatkov iz 

fokusnih skupin moramo biti še posebej pozorni na vzročno-posledične povezave med akterji in 

na videz nepomembnimi elementi ter dejavniki, ki se pojavljajo v preučevani skupini. S tega vidika 

je potrebno podatke iz fokusnih skupin najprej umestiti v ustrezen druţbeni kontekst in jih nato 

interpretirati v skladu z usmeritvami raziskave. Prav z namenom čim boljše predstavitve 

konteksta, v katerem je potekala raziskava, je bilo med opravljanjem fokusnih skupin pridobljenih 

več vrst podatkovnih baz. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize fokusnih skupin, ki 

vključujejo analizo: a) zapiskov raziskovalca, pridobljenih med opravljanjem fokusnih skupin, b) 

asistentovih transkriptov celotnega pogovora med sodelujočimi v fokusnih skupinah in c) 

končnega zvočnega zapisa, ki je nastal ob organizaciji fokusnih skupin. Vse tri oblike podatkov iz 

fokusnih skupin so integrirane v enotno analizo oz. interpretacijo rezultatov, ki je razdeljena v šest 

tematskih podpoglavij. 

 

Analiza fokusnih skupin je potekala po principu »merjenja« intenzivitete posameznih trditev oz. 

pojavljanja posameznih tematik v različnih skupinah. Pri tem smo si pomagali tudi z metodami 

»analize diskurzov« (Wodak, Meyer, 2001; Fairclough, 1995) in orodji, ki omogočajo kvantitativno 

merjenje pogostosti pojavljanja posameznih fraz in besednih zvez, povezanih z analizirano 

tematiko. V analizi nas ni zanimalo zgolj, kolikokrat se posamezen dogodek, trditev, tematika 

pojavi v razgovoru, temveč je bilo pomembno predvsem, kako je prišlo do izoblikovanja 

posamezne trditve v interakciji z ostalimi člani fokusne skupine. Nadalje nas je zanimalo, kako je 

prišlo do izoblikovanja skupnih mnenj, konsenza znotraj skupine, kdo je pri tem sodeloval in 

katera mnenja so bila najbolj upoštevana oz. so izstopala v dialogu z ostalimi člani skupine. 

Nazadnje smo iz zbranih podatkov po posameznih fokusnih skupinah izluščili skupne teme oz. 

trditve, ključne zgodbe in jih primerjali s temami, trditvami po drugih skupinah. Šele analiza 

razmerij med temeljnimi temami, trditvami in dogodki nam je omogočila podrobnejši vpogled v 

kontekst specifičnih interesnih skupin in pokazala, kje so največje moţnosti in priloţnosti za 

potencialne spremembe, dopolnitve, ne da bi pri tem izključevali posamezne skupine iz procesa 

vsebinske in fizične prenove CSU Rog.  

 

V preglednicah, predstavljenih v naslednjih podpoglavjih, se posamezne trditve oz. tematike, 

zaznane v diskusiji znotraj posameznih skupin, barvno ločijo. V preglednico so vpisane le tiste 

najbolj intenzivne tematike, tj. tematike, o katerih se je največ govorilo, so bile najbolj poudarjene 

in je zanje značilna močna skupinska dinamika ter velika pogostost pojavljanja v različnih 

diskurzih, besednih oblikah, rabi določenih stavčnih zvez itd. V diskusiji po posameznih fokusnih 
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skupinah so se seveda pojavljale tudi druge, manj izrazite tematike, ki pa nimajo skupne podlage 

v celotni skupini oz. predstavljajo tematike, ki so jih sproţili posamezniki v skupini, vendar nanje 

ni bil opaţen intenziven odziv ostalih članov skupine. Te tematike je skupina definirala kot manj 

pomembne, odklonske v okviru večinske debate, tj. okoli njih se ni ustvarila besedna dinamika, 

razprava, izmenjava mnenj itd.  

 

Fokusne skupine so v besedilu poimenovane v skrajšanem zapisu (gl. Preglednica 1): obstoječi 

uporabniki; strokovnjaki; javna uprava; ustvarjalci; gospodarstvo; mednarodni.
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3.1 OVREDNOTENJE POMENA »USTVARJALNOSTI« IN »INOVATIVNOSTI« TER UMEŠČANJE CSU ROG V URBANI KONTEKST LJUBLJANE (UK LJ) 

 

FS UK LJ KOT PODLAGA ZA RAZVOJ 

»USTVARJALNOSTI« IN »INOVATIVNOSTI«                     

NAČINI SPODBUJANJA 

»USTVARJALNOSTI« IN 

»INOVATIVNOSTI« 

POGOJI ZA VKLJUČ. CSU 

ROG V LOK./MEDN. 

KONTEKST 

Navedki sodelujočih 

v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- problem naraščanja socialnih problemov; 

višanje stroškov za posam. skupine 

ustvarjalcev 

- prevlada top-down pristopa pri razvoju 

kreativnosti  

- manko »kreativnega kaosa«, »ţivih vsebin«, ki 

nastajajo »od spodaj« 

- omejitve lokalnega okolja, »neprepoznanje« 

pomena subkultur 

- prerazporeditev sredstev od klasične 

k sodobni, alternativni kulturi, 

umetnosti 

- prilagoditev sheme trţnih najemnih 

prostorov in omogočanje dostopa do 

prostorov za ustvarjanje tudi 

ekonomsko šibkejšim, mladim 

ustvarjalcem 

- dostop do ustreznih prostorov za 

zagon bottom-up kreativnosti 

- zagotavljanje dostopa do 

infrastrukture; dva moţna 

pristopa: 1) »od spodaj 

navzgor« (grass-roots) ali 2) 

izgradnja 

»superinfrastrukture« za 

drage projekte  

- zagotoviti večjo jasnost, 

profiliranost načrtov razvoja 

CSU Rog 

»Skuša se privabiti 

kreativce, vendar se 

pri tem zavira 

kreativnost 'od 

spodaj' ...« 

»Mi to že počnemo 

[kreativnost (op. a.)], 

brez kakršnekoli 

podpore MOL.« 

strokovnjaki - problem omejitev lokalnega okolja, ki slabo 

prepoznava in reflektira sodobno umetnost 

- manjka osnovna kritična masa ustvarjalcev, 

uporabnikov, obiskovalcev (nerazvit sistem 

sodobne umetnosti) 

- kultura je zamišljena »vertikalno« in ne 

»horizontalno«; ustvarjanost naj se spodbuja, 

ne vse »kanalizirati« 

- problem nereflektiranosti medijev; 

nepoznavanje trendov v sodobni umetn. 

- vzpostavitev mednarodnega 

konteksta (»mednarodnega preboja 

ni«) 

- vzpostavitev institucij, ki bi skrbele 

za večje projekte, večje finančne 

vloţke (povezovanje z 

gospodarstvom), večje razstavne 

površine (npr. Kunsthalle) 

- poleg finančnega omogočanja je 

pomembna tudi kulturna politika 

(omogoč. ustreznih sist. pogojev) 

- medresorsko povezovanje 

- poudarjanje 

mednarodnega konteksta 

(npr. min. 3 medn. 

razstave/bienali), medn. 

progr. svet; medn. 

ustanovitv. strukt. 

- večja jasnost načrtov 

politike uporabe CSU Rog in 

skladnost dolgoročne 

strategije; upoštevan je le 

top-down pristop 

»... če ni osnovnih 

mehanizmov, 

osnovne podlage v 

lokalnem okolju, ne 

moremo začeti 

graditi z vrha teh 

institucij ...« 

javna uprava - Ljubljana je mesto z velikim »kreativnim 

potencialom«, ki pa je slabo izrabljen 

(nepovezanost mesta, izobraţ. in razisk. 

institucij) 

- premajhna interakcija med gospodarstvom 

in kulturo (neizobraţenost menedţerskih 

kadrov o področju sodobne umetnosti) 

- privabljanje »kreativnega razreda«  

- vzpostavljanje »interdisciplinarnosti« 

in »transdiciplinarnosti«, 

»medresorskost« (povezovanje strok., 

izobraţevalnih institucij, npr. lesarji in 

oblikovalci) 

- postavitev ustrezne (trajne) finančne, 

- močno poudarjanje 

mednarodnega in 

vseslovenskega značaja 

Roga 

- zagotoviti jasnost 

vsebinske sheme in 

komercialnih servisov, ki 

»... umetnost je 

treba pripeljati v 

sistem razvoja.« 

»cela Ljubljana je 

kampus, ta 

potencial je treba 

izkoristiti ...« 
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- Ljubljana je v nekaterih elementih ţe 

uveljavljena v srednjeevropskem prostoru 

(npr. Festival Ljubljana) 

ne le fizične infrastrukture (najprej 

zagotoviti ljudi in nato prostore ter 

programe) 

- preseganje mestnih okvirov 

(mednarodni kontekst) 

bodo spremljevalni del 

osnovnih aktivnosti v CSU 

Rog 

- fokus na izdelkih visoke 

kakovosti 

ustvarjalci - politika mesta glede razvoja ustvarjaln., 

kulture, umetnosti je nejasna  

- prevelika podpora klasičnim, tj. ţe 

uveljavljenim vejam umetnosti  

- ustvarjalni potencial obstaja, vendar se hitro 

seli drugam 

- Ljubljana je zamudila priloţnost, da postane 

center regije; izgublja v odnosu na ostala 

mesta na Balkanu  

- lokalni kontekst omejuje (Ljubljana ne ţivi 

24 ur, je spalno naselje) 

- vzpostavitev trajnih pogojev za 

delovanje, vlaganje v ljudi, ne stavbe 

- izobraţevanje, osveščanje širše 

publike zaradi omejitev lokaln. 

konteksta (dvig pomena vizual. kult.) 

- vzpostavitev platforme potreb in 

povpraševanja (oblikovanje 

ustreznega trga po storitvah s podr. 

kreat. ind.)  

- potrebna je kritična revizija, 

obdelava pojma »kreativnih industrij«  

- neobstoj mednarodnega konteksta 

- popolnoma nejasna 

vsebinska shema ponudbe 

dejavnosti (»gentrifikacija 

brez vsebine«) 

- potreba po mednarodnem 

značaju CSU Rog 

- potrebna je hibridizacija, 

zdruţevati javni in zasebni 

del (»manjka divjosti«), 

vključiti obstoječo 

produkcijo v Rogu 

»... podpira se 'mrtvo' 

umetnost 

namesto'žive' ...« 

»... zaradi zmede v 

šolah gredo najboljši 

dizajnerji ven – 

ustvarjamo 

dizajnproletariat ...« 

gospodarstvo - nejasen koncept razvoja na ravni mesta in 

drţave 

- problem lokalnih omejitev (problem 

pridobitve kredita zaradi neizobraţen. 

posojilodajalca, majhnost trga) 

- LJ ne omogoča dobrih »začetnih pogojev« 

(start-up) za zagon kreativnih aktivnosti  

- izboljšati praktično naravnanost 

razvojnih posegov 

- izobraţevanje kadrov v bankah glede 

trga kreativnih potencialov (da uspejo 

prepoznati inovativno idejo) 

- zaostritev oz. večji poudarek na 

gospodarskem pomenu kulture 

- programska shema CSU 

Rog mora biti bolj 

ekonomsko usmerjena  

- Rog kot slovenska (ne le 

LJ) institucija v smislu 

zagotavljanja 

interdisciplinarnega servisa  

»To ne sme biti 

ljubljanska 

institucija, ampak 

servis za celotno 

Slovenijo, celovito 

storitev nam mora 

ponujati, da ne 

iščemo drugje vseh 

mogočih storitev ...« 

mednarodni - LJ ni ambiciozna v kontekstu kulture in nima 

velike zgodovine kot nekatera druga mesta v 

bliţini – nejasnost razvoja 

- omejitve lokalnega konteksta zaradi 

nerealne ambicioznosti 

- prevladuje top-down pristop pri razvoju 

kreativnosti 

- razvoj prepustiti tudi spontanosti, 

upoštevati tako top-down kot bottom-

up pristop, ne kanalizirati vsega 

razvoja vnaprej (primer dobre prakse 

Spinerei, Leipzig) 

- ustvarjanje pogojev za razvoj 

kreativnosti, a jo hkrati ne ovirati 

(vključevanje marginaliziranih skupin) 

- upoštevanje lokalnih 

potencialov (grass-roots), 

obstoječih ustvarjalcev v 

Rogu – kombinirati lokalno z 

globalnim 

- MOL kot »nevidni 

facilitator, posrednik«  

»Ali poznate kakšen 

uspešen primer 

gentrifikacije, jaz ga 

ne ...« 
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Analiza pomena urbanega konteksta Ljubljane za razvoj »ustvarjalnosti« in »inovativnosti« po 

fokusnih skupinah je razkrila nekaj zelo pogosto izraţenih tematik, ki pa imajo različne poudarke 

po posameznih skupinah. Med skupnimi tematikami najbolj izstopa pomen (omejenega) 

lokalnega konteksta za razvoj kreativnih potencialov, kjer večina sogovornikov po vseh fokusnih 

skupinah poudarja pretirano lokalno vpetost prebivalstva, ključnih kulturnih akterjev, institucij in 

vodilnih skupin v prostorsko in vrednotno (kulturno-specifično) zamejen krog. S tega vidika zlasti 

fokusne skupine (FS) strokovnjaki, javna uprava in ustvarjalci poudarjajo pomen vzpostavljanja 

mednarodnega konteksta, ki bi spremenil toga in rigidna razmerja, ki veljajo v obstoječi sferi 

kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Pomemben vidik vzpostavljanja drugačnega konteksta, bolj 

usmerjenega v razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, po mnenju FS ustvarjalci in gospodarstvo 

predstavlja izboljšan koncept izobraţevanja po različnih strokah in med populacijo uporabnikov, 

»konzumentov« vsebin s področij arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti.  

 

Naslednji pomembni tematiki, ki smo ju opazili po vseh fokusnih skupinah, vendar z različnimi 

poudarki, sta način izboljševanja politike oz. usmeritev razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti na 

ravni mesta ter način vlaganja, razporejanja sredstev za oblikovanje ustreznih pogojev za razvoj 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Predvsem FS mednarodni in obstoječi uporabniki, delno pa tudi 

ustvarjalci, so v veliki meri poudarile pomen spremembe politike razvoja ustvarjalnosti na način, 

ki bi prek spodbujanja obstoječe, lokalne kulturne produkcije »od spodaj navzgor« (bottom-up oz. 

grassroot pristop) gradil ponudbo v mestu in CSU Rog tudi v mednarodnem, globalnem kontekstu. 

Pri tem omenjajo pomen vzpostavljanja ustrezne socialne podlage, tj. omogočanje primernih 

pogojev za ekonomsko šibkejše skupine ustvarjalcev, kar bi omogočilo »spontani razvoj 

ustvarjalnosti in inovativnosti« (MOL kot »neopazni spodbujevalec« razvoja dejavnosti) ter 

preprečilo izrazite, drastične gentrifikacijske posege, ki bi radikalno zatrli tudi obstoječe 

potenciale na lokaciji. Nasprotno temu so FS javna uprava, gospodarstvo, delno pa tudi 

strokovnjaki, predlagale konceptualno drugačno vizijo razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti, ki 

temelji predvsem na privabljanju »kreativnega razreda«3 (Florida, 2002, 2005; Howkins, 2001; 

Landry 2000) oz. ustrezno izobraţenih, usposobljenih mednarodno uveljavljenih kadrov z močno 

ekonomsko komponento, ki naj bi omogočila hiter, pragmatičen (storitveno naravnan), 

                                                 
3
 Množica avtorjev oz. raziskovalcev na področju kreativnih in kulturnih industrij se opira na idejo pomembnosti 

privabljanja t. i. kreativnega razreda – ustvarjalnih kadrov oz. posameznikov in skupin, ki spodbujajo razvoj 
kreativnih industrij, povezanih z visoko dodano vrednostjo, diverzificiranimi tehnologijami in močno raziskovalno 
podporo. Posamezni avtorji vedno bolj obravnavajo kreativne industrije kot dragoceno orodje za diverzifikacijo 
lokalne gospodarske osnove in nadomestilo izgubljenih delovnih mest v tradicionalnih industrijskih in storitvenih 
sektorjih (glej npr. Hesmondhalgh, 2002; Howkins 2001). Dober prikaz takšnega koncepta kreativnih industrij je 
mogoče najti v definicijah oddelka britanskega ministrstva za kulturo, medije in šport (2001), ki je dejansko sploh 
eden prvih opisov kreativnega sektorja. V nasprotju s temi koncepcijami novejši pristopi (glej npr. UNESCO, 
Creative Industries (2009), UNESCO – desetletje za izobraževanje za trajnostni razvoj (2005–2014); Agenda 21 
za kulturo (2004, 2008) itd.) ponujajo drugačne definicije vloge kulture, umetnosti in kreativnih industrij. V tem 
kontekstu so kreativne industrije dojete kot konstitutivni element, ki prežema celotno strukturo ustvarjalnega 
procesa in hkrati zagotavljanja inkluzivnost različnim déležnikom pri odločanju o posegih v prostor (Bianchini, F., 
1999; Lash, S., Urry, J., 1994). 
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funkcionalen razvoj kreativnih industrij. Vse fokusne skupine pa se strinjajo, da so trenutne 

mestne politike glede razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti dokaj nejasne in nepregledne, 

podobno velja tudi za finančno shemo oz. vloţke v razvoj navedenih dejavnosti, pri čemer 

obstajajo pomembne razlike med posameznimi člani znotraj posameznih fokusnih skupin. 

Cepitve znotraj FS javna uprava, ustvarjalci, delno pa tudi obstoječi uporabniki, obstajajo 

predvsem na ravni razporejanja sredstev za razvoj »fizične« (vlaganje v prostore, stavbe, tehnično 

opremo itd.) in »druţbene infrastrukture«4 (usposabljanje kadrov, dodatna izobraţevanja, vlaganja 

v ljudi), medtem ko se ostale skupine s tem problemom ukvarjajo le v manjši meri. 

 

Mnenja glede pogojev, ki so potrebni za vključevanje CSU Rog v lokalni/mednarodni kontekst, so 

dokaj različna. FS obstoječi uporabniki, mednarodni, delno pa tudi ustvarjalci, poudarjajo pomen 

odprtosti institucije (dostopnosti infrastrukture) za različne skupine ustvarjalcev. Pri tem omenjajo, 

da je potrebno vključiti lokalne vire in prek njih dostopati oz. se povezovati mednarodno, globalno. 

Nasprotno je mnenje FS gospodarstvo, ki CSU Rog vidi predvsem kot močno funkcijsko 

usmerjeno entiteto z interdisciplinarnim in mednarodno zastavljenimi »storitvami« za celostno 

produkcijo visokokakovostnih izdelkov. FS javna uprava in strokovnjaki poudarjata potrebo po 

zagotavljanju mednarodnosti CSU Rog in iz diskurza izpuščata vlogo in pomen lokalnih virov za 

vključevanje Roga v lokalni/mednarodni kontekst.  

 

Za laţji pregled nad ključnimi tematikami so le-te v Preglednici 2 porazdeljene glede na pogostost 

pojavljanja in stopnjo konsenza med udeleţenci posameznih fokusnih skupin. Za tematike v 

najvišjem rangu sta značilni visoka pogostost pojavljanja v razgovorih in visoka stopnja konsenza 

v vseh fokusnih skupinah, medtem ko je značilnost niţje uvrščenih tematik bodisi niţja stopnja 

konsenza bodisi nasprotujoča si mnenja o reševanju problematike po posameznih fokusnih 

skupinah. V najniţjem rangu, ki je v preglednici najmanj osenčen, so tematike, ki jih izraţajo zgolj 

posamezni udeleţenci fokusnih skupin ali pa zgolj posamezne fokusne skupine. Klub temu je bilo 

potrebno te teme zaradi pogostosti pojavljanja uvrstiti na seznam pomembnejših tematik.  

 

Preglednica 2: Porazdelitev tematik v fokusnih skupinah glede stanja in način spodbujanja 

»ustvarjalnosti« in »inovativnosti« v kontekstu Ljubljane 

 

                                                 
4
 Po konceptu družbene infrastrukture so mišljeni različni sistemi, ki skrbijo za ohranjanje, arhiviranje informacij, 

kulturno-institucionalnih vzorcev, usposabljanje kadrov za dodatna izobraževanja in v katere se vlaga z namenom 
ohranjanja posameznih kulturnih, umetniških dejavnosti. Udeleženi v družbeni infrastrukturi skrbijo za 
zagotavljanje normalnega procesa inkorporacije družbeno-kulturnih in umetniških praks, za katere velja, da 
predstavljajo kulturo in njene distinkcije. Na splošni ravni za družbeno infrastrukturo ni pomembno, za katero vrsto 
kulture, umetnosti gre v določenem primeru, njihova najpomembnejša naloga je ohranjanje razlik in značilnih 
lastnosti, ki posamezno kulturo ali umetnost definirajo v okviru nekega prostora (za več glej npr. Zukin 1991; 
Wilke, 1997). 
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Rang Stanje in načini spodbujanja 

»ustvarjalnosti« in »inovativnosti«  

v kontekstu Ljubljane 

Stopnja soglasja  

o izraţeni  

problematiki, tematiki 

1 Lokalni kontekst Slovenije kot omejitev, 

ovira. 

Visoka stopnja konsenza v vseh FS. 

2 Nejasnost, nepreglednost mestnih politik 

glede razvoja ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

Visoka stopnja konsenza v vseh FS. 

3 Vzpostavljanje mednarodnega konteksta. Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

4 a) Vzpostavljanje pogojev za 

razvoj/nadgradnjo  

lokalnih virov »od spodaj navzgor«. 

b) Vzpostavljanje pogojev za 

razvoj/nadgradnjo 

lokalnih virov »od zgoraj navzdol«. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

5 Drugačna delitev finančnih sredstev za 

potrebe razvoja ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

6 Izboljšan koncept izobraţevanja. Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

7 CSU Rog kot »storitvena institucija« (think 

tank) za potrebe gospodarskega razvoja, 

razvoja visokokakovostnih izdelkov. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 

8 Zgodovinska vloga Ljubljane kot 

kreativnega mesta se je v zadnjem 

obdobju izgubila. 

Izraţanje problematike po posameznih 

FS. 
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3.2 KLJUČNE PROBLEMATIKE (-) IN PREDNOSTI (+) PREDLAGANE »RAZVOJNE VIZIJE« CSU ROG (RV Rog) 

 

FS  -   +  Navedki sodelujočih v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- prevelika deklarativnost RV Rog in vprašljiva praktičnost 

(načrtovano preveliko št. uporabnikov oz. dejavnosti) 

- klasičen, neinovativen, nereferenčen model razvoja  

- povezovanje kreat. produkcije s kapitalsko sfero v isti zgradbi je 

vprašljivo 

- manjka časovna razporeditev implementacije ciljev 

- poskus mešanja raznolikih 

dejavnosti (ekonomsko 

neperspektivni deli bodo odmrli) 

» ... gre za standardiziran, 

hladen prostor, brez 

urbanosti, brez presežkov, 

družbene angažiranosti, zgolj 

'kavarna umetnosti' ...« 

strokovnjaki - dolga časovna shema; gospodarstvo ima rado kratke, ne dolge 

projekte z nedefiniranimi končnimi učinki 

- potrebna je internacionalizacija (kakšen velik medn. dogodek) 

- RV Rog je dobro izhodišče za 

povezovanje razpršene kulturno-

umetniške strukture 

»... lahkobi bil [RV Rog (op. a.)] 

dobro izhodišče, a ga je treba 

izpiliti in podpreti ...« 

javna uprava - nevarnost omejevanja Roga zgolj na en segment umetnosti 

('alternativizacija Roga'); nevarnost oblikovanja napačnega imidţa 

centra (videz alternativne cone) 

- imidţ kreativnih industrij je nizek in mora zrasti, da pride do 

spremembe trenda vlaganja 

- odprtje Roga za vse generacije (+ 

interdisciplinarnost) 

- ambiciozen projekt, ki skuša 

povezati veliko dimenzij kreativnosti 

»Klasičnih slikarskih ateljejev 

je že dovolj – takoj bo nastala 

druga Metelkova, zato jaz ne 

vidim tega tam v Rogu ...« 

ustvarjalci - velika moţnost elitne gentrifikacije (zasebno vs. javno), uničenje 

grassroots (lokalnih resursov) 

- umetniška produkcija utegne postati zgolj dodatek drugim 

kreativnim (ekonomsko) usmerjenim industrijam 

- ambicioznost mesta po takem 

projektu 

- estetske, vizualne kvalitete nove 

zgradbe 

»... javni partner naj poskrbi, 

da ne bo mir že ob 7-ih, kakor 

v drugih soseskah ...« 

gospodarstvo - nejasnost načrtov, zgolj deklarativno podani (ni čas. okvirov) 

- preveč zaprta, samozadostna shema, premalo poudarjen 

mednarodni značaj 

- manjka »mreţa« kot servis za vso SLO, ne le LJ  

- ambicioznost mesta po takem 

projektu, a še vedno premalo 

definiran 

»... to je vse v oblakih, nič 

definiranega. Že vokabularij 

pove vse ... tam bo to ... tam 

tisto ... itd.« 

mednarodni - neinventivnost, neambicioznost projekta, klasičen model 

- brez trajnostne finančne, ekonomske naravnanosti (velike 

razstave zahtevajo ogromne vloţke)  

- brez povezave z grassroots, generičnost nadomešča lokalnost 

- nejasnost programske sheme in načrtov (mešanje  

razstavnih/produkcijskih vsebin je vprašljiva) 

 - ambicioznost mesta po takem 

projektu 

»Ljubljana ne ve, kaj bi počela 

z njim [Rog (op.a.)], je hkrati 

vse in nič ...« 
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Pri določanju ključnih problematik in prednosti »Razvojne vizije CSU Rog« imajo fokusne skupine 

dokaj različne poglede in orientacije glede nadaljnjega razvoja. Kljub temu po posameznih 

skupinah lahko najdemo nekatere skupne imenovalce oz. tematike, ki se pojavljajo bolj pogosto 

od drugih. V vseh fokusnih skupinah tako najdemo dokaj nedefinirana, nerazdelana razmišljanja 

o nadaljnjem razvoju »ideje«, »identitete«, »razvojne orientacije«, »imidţa« na katerem naj bi 

temeljila kulturno-umetniška ponudba in produkcija CSU Rog. Po FS obstajajo precejšnje idejne 

(ideološke) razlike v percepciji ključne orientacije CSU Rog. V grobem lahko problematiko 

definiranja razvojne orientacije, ideje CSU Rog razdelimo na dva dela. V prvega sodijo FS 

ustvarjalci, mednarodni in obstoječi uporabniki, ki navajajo, da je potrebno vzpostaviti boljše 

povezave oz. spodbujati lokalne kulturno-umetniške iniciative (grass-roots), in pri tem svarijo pred 

moţnostmi »elitne gentrifikacije«5 (Smith, 1996; Featherstone, 1991; Deutsche, 1996), ki bi 

zavrla moţnosti razvoja raznovrstnih skupin ustvarjalcev. V drugega sodijo FS javna uprava in 

gospodarstvo, delno tudi strokovnjaki. Te skupine opozarjajo na moţnost nadaljnjega 

»enostranskega razvoja« CSU Rog, ki ima trenutno status oz. imidţ alternativnega območja. 

Nadgradnja oz. ohranjanje tovrstne percepcije prostora bi po mnenju teh skupin lahko zavirala 

večjo prepoznavnost kompleksa CSU Rog kot prostora, odprtega za vse oblike umetnosti, vse 

generacije in oblike razstav, produkcije. 

 

Med problematikami »Razvojne vizije CSU Rog« je pogosto navedena tudi razmeroma nejasna 

programska shema in načrti razvoja. Najbolj kritične so v tem pogledu FS mednarodni, 

gospodarstvo in obstoječi uporabniki; zadnji dve še dodatno opozarjata na nejasno časovno 

shemo implementacije načrtov, temu pa se v določeni meri pridruţuje tudi FS strokovnjaki. Veliko 

vprašanj je po fokusnih skupinah izhajalo tudi iz ideje mešanja »vseh mogočih dejavnosti« v 

enoten kompleks, kar po mnenju FS mednarodni in obstoječi uporabniki vodi k preveliki razpršitvi 

dejavnosti in neuspešni implementaciji nekaterih razvojnih ciljev. Glede analize inovativnosti 

celotnega projekta CSU Rog sta najbolj kritični FS mednarodni in obstoječi uporabniki, ki projekt 

označujeta za enega od klasičnih kulturno-umetniških gentrifikacijskih projektov, ki nimajo 

ustrezne inovativnosti in ne ponujajo novosti in specifik, ki bi tak projekt oz. institucijo uvrstili v 

širši, nadregionalni ali mednarodni, globalni kontekst. 

 

                                                 
5
 S terminom »elitna gentrifikacija« (npr. Featherstone, 1991; Harvey, 1973) se največkrat opisuje procese 

obnove stanovanj, nepremičnin in posledično rast cen na nepremičninskem trgu ter postopno izseljevanje 
ekonomsko šibkejših skupin prebivalstva. Na najbolj splošni ravni gentrifikacije ne razumemo le kot 
»prestrukturiranje stanovanjskih enot« (Smith 1996: 87) ali »stanovanjski del urbane prenove« (Deutsche 1996: 
16), ampak tudi kot procese »komercialne gentrifikacije« (Sassen 1994: 113), ki vključuje celoten obseg 
prestrukturiranja mestnega gospodarstva in storitev, ki so bile nekoč locirane v določenem mestnem predelu. 
Gentrifikacija v širšem smislu torej vključuje tako sestavine zasebnih (stanovanja) kot javnih (komercialnih in 
nekomercialnih) urbanih prostorov. Gentrifikacija je v obdobju po letu 1960 pridobila strogo negativen prizvok 
zaradi poudarka na prenovi zasebnih stanovanj in spodbujanju javnih komercialnih dejavnosti, medtem ko so bili 
javni nekomercialni prostori (npr. prostori (neprofitnih) kulturnih dejavnosti, kot so gledališča, galerije, muzeji itd.) 
znotraj tega procesa v glavnem izkoriščeni za dvig vrednosti nepremičnin na lokaciji. 
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Pri navajanju prednosti »Razvojne vizije CSU Rog« so udeleţenci fokusnih skupin dokaj enotni in 

poudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektov. Na osnovni ravni je 

projekt dobro izhodišče in ga bolj ali manj podpirajo vse skupine, vendar pa hkrati z različnih 

vidikov poudarjajo, da je nedvomno potreben dodelav in sprememb.  

 

Preglednica 3: Porazdelitev tematik glede na ključne problematike in prednosti »Razvojne vizije 

CSU Rog« 

 

Rang Ključne problematike in prednosti  Stopnja soglasja o izraţeni 

tematiki 

1 Problematika – potrebno je oblikovati bolj jasne 

ideje (orientacije, imidţa) CSU Rog.  

Visoka stopnja konsenza v vseh 

FS. 

2 Prednost – velika ambicioznost mesta po 

uresničevanju tovrstnih projektov. 

Visoka stopnja konsenza v vseh 

FS. 

3 Problematika – nejasna generalna shema in 

načrti razvoja projekta. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

4 Problematika – nejasna časovna shema 

implementacije projekta, ciljev. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

5 Problematika – vprašanje velikega mešanja 

različnih dejavnosti v enoten kompleks CSU Rog. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

6 Problematika – neinovativnost projekta, klasičen 

model razvojne vizije, strukture dejavnosti na 

področjih arhitekture, oblikovanja in vizualnih 

umetnosti v instituciji. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

7 Prednost – privlačne, estetske lastnosti nove 

zgradbe. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 

8 Prednost – interdisciplinarnost Roga, odprtost za 

vse generacije. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 

9 Prednost – tovrstna programska shema bo 

omogočila »izčiščenje dejavnosti«, ki nimajo 

(ekonomske) trajnostne naravnanosti. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 
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3.2.1 OCENA PREDLAGANE STRUKTURE DEJAVNOSTI IN STRATEGIJE RAZVOJA CSU ROG 

 

FS USTREZNOST PREDLAGANE STRUKT. DEJ. IN 

STRATEGIJE RAZVOJA REFERENČNEGA 

RAZSTAVNEGA PROSTORA CSU ROG  

USTREZNOST PREDLAGANE STRUKT. DEJ. IN STRATEGIJE 

RAZVOJA  

REFERENČNEGA PRODUKCIJSKEGA IN RAZVOJNEGA 

PROSTORA CSU ROG 

Navedki sodelujočih v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- zdruţevanje obeh sfer (razstavne in 

produkcijske) ni najbolj ustrezno, ker pride do 

razpršitve dejavnosti, moţnih konfliktov 

interesov 

- razstavnih površin je ţe veliko 

- zdruţevanje arh., oblik. in vizual. umet. je vprašljivo; 

zaradi različnih interesnih sfer je načrt nepregleden  

- ponudba in dostop do infrastrukture je v RV nejasna 

- sedanji model ne omogoča odprtosti (dostopa) za 

različne skupine kreativcev (ekonomsko usmerjen) 

»... infrastruktura diktira 

produkcijo, vse to spraviti 

pod eno streho pa gre v 

smeri konflikta ...« 

strokovnjaki - problem lokalnih omejitev okolja; šibka 

umetniška kulturna scena za velike razstave 

(zaradi premajhnih sredstev)  

- potrebne so izboljšave vizualne podobe  

- nejasna struktura načrtov za razvoj produkcije; splača 

se vlagati v razvoj kadrov, ne pa v fiz. prostore 

- Rog kot točka, prostor integracije, zdruţevanja 

produkcijskih potencialov, manj pa razstavnih 

»... ves čas vse temelji na 

lokalni sceni, in tudi če 

imamo velik dogodek, kaj 

ostane, ko zvezde gredo?« 

javna uprava - brez ocene o ustreznosti predlagane 

strategije (predvidoma premalo vhodnih 

podatkov) 

- brez ocene o ustreznosti predlagane strategije 

(predvidoma premalo vhodnih podatkov) 

»... konsistentnost 

programskega sklopa bo 

dajala možnost ocenitve 

tega, ali je referenčen!« 

ustvarjalci - nejasnost koncepta glede zagotavljanja 

sredstev, prepoznav. in oblikovanja vsebine 

- vprašanje kritične mase umetnikov, 

obiskovalcev (lokalne omejitve) 

- nejasnost koncepta (finančna, vsebinska) 

- manjka »platforma« za razvoj pogojev, da mladi 

dostopajo do ustreznih informacij, infrastruktur ...; Rog 

kot »servis« za razvoj mladih kadrov 

»... 'politična ind.' bi 

morala podpirati 

'kreativno ind.', da se 

formira kritična masa ...« 

gospodarstvo - načrti so nejasni; gre za vprašanje PR-ja, 

kako bomo oblikovali strategijo 

prepoznavnosti, promocije 

 

- nejasnost načrtov (deklarativnost, pragmatičnosti ni) 

- Rog kot interdisipl., medn. »servis« za razvoj produktov z 

visoko dodano vrednostjo, za podporo ekon., produk. 

sektorju 

»... na akademski ravni 

odgovarja na vsa 

vprašanja, na praktični 

ravni na nič ...« 

mednarodni - nejasnost načrtov (je to showroom za 

produkte iz Roga ali lokalno ali globalno?) 

- za globalno je potrebno lokalno; obstoječi 

upor. in ostale skup. (npr. lokalne skupnosti) 

niso vključene v načrte 

- nejasnost načrtov; produkcija, delno razstavljanje je 

moţno v okviru CSU Rog, vendar sta inovacija, 

eksperimentalnost vprašljivi (za to je potrebno ogromno 

financ, kritične mase)  

- ni strategije razvoja lokal. in mednarodne prod. sheme  

»... zakaj bi umetnik prišel 

v LJ, oni gredo tja, kjer 

začutijo urbani kaos, ne 

pa sterilnosti ...« 
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Analiza predlagane strukture dejavnosti in strategije razvoja CSU Rog (»Razvojna vizija CSU Rog«) 

po fokusnih skupinah je pokazala precej skupnih točk v mnenjih in stališčih, ki se dotikajo 

nadaljnjega razvoja Roga kot referenčnega razstavnega in produkcijskega prostora. V vseh 

skupinah, razen v FS javna uprava, ki se je zaradi pomanjkanja osnovnih, vhodnih podatkov 

vzdrţala oblikovanja oz. podajanja mnenja, prevladuje enotno stališče, da je trenutni koncept 

strukture, strategije dejavnosti za razvoj CSU Rog nejasen in nedodelan. Na ravni posameznih 

fokusnih skupin prihaja do različne natančnosti in jakosti, intenzivitete podajanja stališč o 

nedefiniranosti strukture in razvojne strategije, v okviru katere naj bi CSU Rog postal referenčni 

razstavni in produkcijski center v regiji. V grobem za vse fokusne skupine velja, da je načrt na 

trenutni ravni zamišljen preveč eklektično, z velikim številom in brez jasnih usmeritev oz. s 

prevelikimi razponi, ekstremi v določanju funkcij, dejavnosti in storitev, ki naj bi bili zastopani v 

CSU Rog. Tako npr. FS ustvarjalci predpostavlja, da mora Rog, v kolikor hoče postati referenčni 

center, delovati kot »servis« oz. »platforma« za dostop (predvsem mlajših) skupin ustvarjalcev do 

ustrezne infrastrukture in izobraţevalnih virov, medtem ko skupina gospodarstvenikov pod 

terminom »storitvenih dejavnosti« smatra predvsem mednarodno, interdisciplinarno zasnovano 

bazo (think-tank) in mreţo kadrov z »omejenim rokom trajanja«, ki bo omogočila razvoj specialnih, 

visokokakovostnih produktov.  

 

Podobna vprašanja o nejasnosti razvojnih načrtov CSU Rog si zastavlja FS mednarodni, ki navaja, 

da je zdruţevanje velikih razstavnih in produkcijskih zmogljivosti sicer moţno, vendar povečini 

nepriporočljivo. Skupina izpostavlja tudi problem samega fizičnega prostora in poudarja, da si v 

Rogu lahko predstavlja produkcijske zmogljivosti za potrebe gospodarstva in del razstavnih 

prostorov, vendar ob tem obstaja verjetnost, da ne bo ostalo prostora za inovacije, 

eksperimentalno sfero in laboratorije, ki naj bi soobstajali z vsemi temi vsebinami. Za razvoj 

eksperiementalnosti, inovativnosti, visokokreativnih dejavnosti je potrebno posebno okolje, z 

drugačno (kreativno) atmosfero in dobro opremljenimi laboratoriji, povezanimi z velikimi 

finančnimi vloţki. V sklopu navedenega projekta ni opaziti primernih pogojev ali razdelane 

strategije, ki bi bila posebej usmerjena ali bi kakorkoli analizirala moţnosti za razvoj navedenih 

dejavnosti. Z mednarodnimi se delno povezujeta tudi FS strokovnjaki in obstoječi uporabniki Roga, 

ki menita, da je zdruţevanje razstavnih in produkcijskih površin lahko neustrezno. FS ustvarjalci 

in obstoječi uporabniki navajata, da se je potrebno bolj pomembno osredotočiti na vlogo CSU Rog 

kot produkcijskega prostora in manj kot razstavnega. Razstavnih površin je po mnenju teh dveh 

skupin v Ljubljani relativno veliko, več sredstev in naporov pa je potrebno vloţiti v razvoj 

produkcijskega modela, ki bo omogočil dostop mladim in najrazličnejšim skupinam lokalnih in 

mednarodnih ustvarjalcev. Med bolj pomembnimi tematikami v tem sklopu je potrebno omeniti 

še problematiko omejitev lokalnega okolja in majhne kritične mase uporabnikov, obiskovalcev, ki 
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so trenutno slaba podlaga za razvoj ustrezne razstavne in produkcijske referenčnosti CSU Rog. Ta 

problem najbolj izpostavljata FS strokovnjaki in ustvarjalci. 

 

Preglednica 4: Porazdelitev tematik v fokusnih skupinah glede na ustreznost predlagane 

strukture dejavnosti za razvoj »referenčnosti« CSU Rog 

 

Rang Ustreznost predlagane strukture dejavnosti za 

razvoj »referenčnosti« CSU Rog 

Stopnja soglasja o izraţeni 

problematiki, tematiki 

1 Razvoj referenčnosti je vprašljiv zaradi slabe 

strukture, načrta razvoja razstavnih, produkcijskih 

in eksperimentalnih dejavnosti. 

Visoka stopnja konsenza v vseh 

FS (razen skupine, ki se je 

vzdrţala oblikovanja 

koherentnega mnenja). 

2 Zdruţevanje velikih razstavnih, produkcijskih in 

eksperimentalnih zmogljivosti je moţno, vendar 

nepriporočljivo. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

3 Izhajajoč iz konteksta Ljubljane, se je potrebno 

osredotočiti predvsem na produkcijske, manj pa 

na razstavne površine. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

4 Problem omejitev lokalnega okolja in »kritične 

mase« je lahko ovira za razvoj referenčnosti. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

5 a) CSU Rog kot servis za gospodarstvo. 

b) CSU Rog kot servis za izobraţevanje različnih 

skupin ustvarjalcev. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 

6 Sprememba (izboljšanje) vizualne podobe bi lahko 

spremenila referenčnost CSU Rog. 

Izraţanje problematike po 

posameznih FS. 
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3.3 PERCEPCIJA MOŢNOSTI OBLIKOVANJA PARTNERSTEV, POVEZAV S CSU ROG  

 

FS PREPOZ. ROGA KOT POTENC. PARTN. V 

OKVIRU SEDANJE RAZVOJNE VIZIJE 

PERCEPCIJA MOŢNOSTI OBLIKOVANJA PARTNERSTEV V 

OKVIRU CSU ROG 

Navedki sodelujočih v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- teţko se identificirajo s sedanjo ekonomsko 

ambiciozno vizijo 

- partnerstva ne izključujejo 

- partnerstvo je moţno oblikovati na podlagi večjega 

vključevanja obstoječih uporabnikov Roga v razvojno 

vizijo  

- obnova je moţna z bistveno manj finančnimi sredstvi in 

večjim vključ. samoobnove, samoorganiziranjem 

»... prepoznati potenciale 

in jih povezati, to lahko 

stori le 'insider', ne pa 

formalna struktura ...« 

strokovnjaki - nejasna, vprašljiva vloga oz. vpliv CSU Rog 

na ostale kulturno-umetniške instituc. 

- umestitev NVO v prostore oz. progr. CSU Rog 

- majhnost slovenskega prostora ustvarja velika trenja 

med posamez. institucijami in vnos tako velike nove 

institucije v sistem brez temeljitih predhodnih analiz bi 

lahko imel nepredvidljive posledice za razvoj kult.-umetn. 

sfere (partnerstva načeloma ne izključujejo) 

»... hm?!; ko organiziraš 

neki dogodek, potem gre 

1000 ljudi drugam in to je 

vprašljivo za razvoj 

institucije.« 

javna uprava - javna uprava je pomemben partner v 

projektu CSU Rog 

- Rog kot interdiscipl., medn. mreţa partnerjev, ki segajo 

od nacion. institucij do globalno vpetih strokovnjakov, 

posameznikov, ki presegajo nacion. okvire 

»Poskrbeli bomo, da Rog 

ne bo umeščen v lokalno 

okolje, to hočemo preseči 

- lokalno je premalo ...« 

ustvarjalci - Rog kot potencialni partner, vmesnik v 

izobraţevalnem in ustvarjal. procesu (uporaba 

delovnih prostorov ipd.) 

- partnerstvo je moţno oblikovati na podlagi 

interdisciplinarnosti, v obliki mreţe, platforme, ki ponuja 

pomoč (servis) pri izobraţevanju mladih  

- zainteresiranost za delovne prostore 

»... interdisciplinarnost, 

skupna predavanja, 

prostori srečevanja, 

'konektivizem' rabimo ...« 

gospodarstvo - v trenutni, nedefinirani shemi se teţko 

prepoznajo kot partnerji 

- nejasni načrti glede povezovanj, sodelovanj (Rog kot 

posrednik do ustreznih kadrov ali kot servis, ki ţe 

integrira vse te kadre?)  

- nejasnosti glede vodstva institucije, vodstva posameznih 

projektov, lastništva, vprašanje povezovanja umetniškega 

in inţenirskega dela 

»... ali boste morali 

najemati zunanje za 

inženirsk., dizajn. delo ali 

vzgajati – odločite se!«  

mednarodni - v zastavljeni strategiji vidijo posamezne 

moţnosti za oblikovanje lokalnih, ne pa 

globalnih povezav 

- pomemben vidik za vzpostavljanje partnerstev na 

mednarodni, globalni ravni je razvijanje novih (bolj 

privlačnih) izobraţevalnih modelov, ki spodbujajo nove 

načine razmišljanja, ki pa ga je potrebno »dopustiti«, tj. 

omogočiti pogoje, da se spontano umesti v prostor 

»... potrebno je dopustiti 

nove oblike razmišljanja 

ali pa bodo šli kreativci 

avtomatično stran ...« 
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V večini fokusnih skupin (razen posameznih izjem) je opazna trenutno relativno nizka stopnja 

identifikacije s projektom zaradi nejasne, nepregledne, nedefinirane strategije razvoja institucije. 

Nejasnost strategije razvoja CSU Rog najmočneje izraţa FS gospodarstvo, ki poudarja nejasnost 

vloge institucije; ne ve se, katere oblike storitev (za katere dejavnosti, v kakšnem finančnem 

razponu, časovni shemi, obsegu interdisciplinarnosti, naboru in izboru kadrov, informacij, know-

howa itd.) bo/če bo gospodarstvu prineslo ponujeno sodelovanje, partnerstvo v okviru projekta. 

Podobne pomisleke o moţnostih sodelovanja, ki pa vendarle temeljijo na drugačnih osnovah, je 

zaznati tudi pri FS strokovnjaki, mednarodni in obstoječi uporabniki. FS strokovnjaki poudarja 

nejasno vlogo oz. razmerje CSU Rog do ostalih institucij s področja arhitekture, oblikovanja in 

vizualnih umetnosti v Ljubljani in regiji. Zaradi relativne majhnosti slovenskega prostora in temu 

primerne ekonomske, finančne podlage opozarja na moţne nepredvidljive posledice za razvoj oz. 

zaviranje ostale produkcije na teh področjih. Del udeleţencev, ki izhajajo iz NVO-jev in so del te 

skupine, pa med drugim poudarjajo svoje zanimanje za sodelovanje v smeri uporabe oz. dostopa 

do prostora, infrastrukture v CSU Rog. FS mednarodni opaţa določene podlage za vzpostavljanje 

posameznih partnerstev, ki pa imajo v zastavljeni obliki relativno majhen domet oz. pokrivajo 

določene (klasične) segmente produkcije na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualnih 

umetnosti, ki zaradi premajhne inovativnosti, nepovezanosti z lokalnim kontekstom in 

nezmoţnosti vzpostavljanja zares »privlačnega kreativnega okolja« ne bodo imele večjega 

čezmejnega vpliva. FS obstoječi uporabniki vidi moţnosti za sodelovanje v projektu, vendar bi se 

ob tem morala spremeniti tudi razmerja v odnosu MOL – obstoječi uporabniki. Šele večje 

vključevanje obstoječih uporabnikov Roga bi omogočilo tudi vzpostavljanje ustreznih povezav za 

nadgradnjo posameznih aktivnosti, povezanih z ustvarjalnostjo in inovativnostjo.  

 

FS ustvarjalci kljub nekaterim pomislekom vidi moţnosti za sodelovanje z institucijo CSU Rog. 

Podlage za povezovanje in sodelovanje vidi predvsem v naravi izobraţevalnega in pedagoškega 

dela, ki naj bi imelo pomembno vlogo v bodočem CSU Rog. Obenem navaja, da mora CSU Rog 

omogočati dostop do uporabe osnovne infrastrukture (ateljejev, laboratorijev) in sluţiti kot 

pomemben vmesnik, »izobraţevani servis« za mlajšo populacijo, v kolikor hočemo dolgoročno 

razvijati kreativne industrije v tem prostoru. Edina skupina, ki ni imela večjih pomislekov glede 

moţnosti in potreb po oblikovanju najrazličnejših partnerstev v okviru projekta CSU Rog, je bila FS 

javna uprava. Pri vzpostavitvi CSU Rog naj bi po mnenju sodelujočih v tej skupini prišlo do 

oblikovanja pomembnih partnerstev, ki bi imela pozitivne ekonomske in druţbene učinke na 

razvoj arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti v Ljubljani in širši regiji.  

 

Preglednica 5: Porazdelitev tematik v fokusnih skupinah glede na percepcijo možnosti 

oblikovanja partnerstev v okviru CSU Rog 
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Rang Percepcija moţnosti oblikovanja partnerstev 

v okviru CSU Rog 

Stopnja soglasja o izraţeni 

problematiki, tematiki 

1 / Ni opaznih izrazitejših enotnih mnenj. Visoka stopnja konsenza v vseh FS. 

2 Nejasnosti povezane s predstavljeno 

»Razvojno vizijo CSU Rog« vzbujajo 

pomisleke in predstavljajo oviro za razvoj 

partnerstev in sodelovanja. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

3 Oblikovanje novih, inventivnih modelov, ki 

temeljijo na vključevanju (dostopu do 

osnovne infrastrukture) različnih skupin 

uporabnikov, je nujno potrebno vključiti v 

koncept CSU Rog z namenom spodbujanja, 

oblikovanja ustreznih partnerstev. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

4 Majhnost slovenskega prostora je lahko 

velika ovira za razvoj partnerstev na lokalni 

ravni. 

Izraţanje problematike po 

posameznih FS. 

5 Rog kot potencialni partner, vmesnik v 

izobraţevalnem procesu. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 

6 Rog kot pomemben partner za mnoge 

institucije na področjih arhitekture, 

oblikovanja in vizualnih umetnosti v regiji in 

svetu. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 
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3.4 PERCEPCIJA PRIMERNOSTI PREDLAGANEGA MODELA UPRAVLJANJA CSU ROG 

 

FS PERCEPCIJA PRIMERNOSTI PREDL.  MODELA 

UPRAVLJANJA CSU ROG 

PREDLAGANE SPREMEMBE  

MODELA UPRAVLJANJA CSU ROG 

Navedki sodelujočih v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- model je vprašljiv z vidika vključevanja socialno 

različnih skupin v ustvarjalni, inovacijski, 

produkcijski proces 

- nejasno in rigidno obl. prog. partnerstva, z majhno 

»stopnjo avtonomije« ustvarjalcev  

- ustvariti »socialno mešano« kombinacijo 

ponudbe za različne skupine ustvarjalcev, 

uporabnikov, producentov 

- večja fleksibilnost MOL pri oblikovanju 

programskih partnerstev 

»... potrebno je narediti lep prehod 

iz obstoječega v nov model, 

vendar se bojim, da teh 

elementov [obstoječih vsebin (op. 

a.)] MOL ne vidi noter ...«  

strokovnjaki - model nima razdelane strukture med zasebnim in 

javnim delom (ni podrobno razdelana vloga 

upravljavca in ključnih usmeritev) 

- posam. vidiki kult.-um. produkc. so primerno 

upoštev., a je trţni vidik morda premalo vključen 

- predlagana je mednarodna zasedba 

upravljavcev 

- ekonomske strukture oz. trţni vidiki morajo 

biti upoštevani, vendar na drugačen način, 

predlaga se sprememba modela 

»... vseeno kapital postavlja izzive, 

čeprav ga v 'navednicah' ne 

maramo – potreben je nek nov 

model ...« 

javna uprava - Rog kot »valilnica idej«, javni zavod s področja 

kulture v povezavi z gospodarstvom (servis za 

kreativne industrije in razvoj visokokakov. izdel.) 

/ »Rog kot izdelava prototipov 

socialnih razmerij – kot 'gmajna 

idej' ...« 

ustvarjalci - popolnoma nejasen model upravlj. (deklarativno 

za vse, a to je teţko uresničljivo, nerealno in 

nevarno v smislu izgube referenčnosti) 

- hierarhični in neenotni kriteriji za različne skupine 

ustvarjalcev 

- mesto naj deluje kot »medij«/vmesnik in 

prepušča, da se CSU Rog sam razvija 

- spremeniti, tj. »sploščiti«, je potrebno 

hierarhije, če hočemo dodano (kreat.) 

vrednost 

- preizkusiti je treba več scenarijev upravljanja 

»... jaz že vse življenje delam na 

tem področju, pa nimam pojma 

kaj sploh bo ta razstavni 

prostor!?« 

gospodarstvo - Rog kot javni zavod ni dobra izbira za upravljanje, 

ker se zgodi razpršitev ekon. interesa 

- vprašljivo je, ali bo javni zavod lahko funkcioniral 

kot »servis« gospodarstvu 

- potrebujemo bolj »menedţerski« pristop, 

usmerjen v ekonomijo, pridobiv. sredstev  

- če MOL ne bo pretirano posegal v strukturo 

upravlj., bi znal tudi javni zavod delovati 

»... če je to javni zavod, potem le 

5 % ljudi vleče ves voz in je to 

nerealno, ne bo šlo, ker ne bo 

sposobnih ljudi, ne bo preživelo.« 

mednarodni - predlagani model JZP je lahko primeren, če se 

zmanjša hierarhijo in omogoči visoko stopnjo 

inkluzivnosti različnih skupin  

- upravljalec naj ne bo iz lok. konteksta 

- dopustiti je potrebno vplive civ. iniciative 

- tudi zasebni sektor mora imeti besedo 

»... potrebujete neodvisno osebo, 

ki ni 'udobna' z mestom, dopustite 

'neudobje' ...« 
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Udeleţenci fokusnih skupin so podali vrsto pripomb, dodatkov, sugestij na predlagani model 

upravljanja, kot je predstavljen v »Razvojni viziji CSU Rog«. Vsaka izmed skupin je k tematiki 

upravljanja CSU Rog pristopila z nekoliko drugačnega zornega kota in podala visoko mero 

intenzivnosti trditev, mnenj, stališč, novih idej itd. Za FS obstoječi uporabniki, ustvarjalci in 

mednarodni je značilno, da pri predlaganem modelu upravljanja opaţajo preveliko stopnjo 

hierarhičnosti odločanja, tj. partnerji v projektu naj bi imeli zagotovljeno premajhno stopnjo 

avtonomije in neenake kriterije za vključevanje v institucionalni mehanizem, kar na splošno zavira 

proces ustvarjalnosti in preprečuje dostop posameznim skupinam ustvarjalcev oz. zniţuje nivo 

inkluzivnosti. 

 

Večina skupin (razen FS javna uprava) na različne načine zopet poudarja nerazdelanost strukture 

upravljanja. FS gospodarstvo ob tem poudarja, da je javni zavod z ekonomskega vidika lahko 

slaba podlaga za razvoj kreativnih industrij. Po mnenju FS ustvarjalci so na deklarativni ravni v 

model upravljanja sicer lahko vključeni vsi, vendar se to zdi nekoliko nerealno in teţko 

uresničljivo. FS strokovnjaki opaţa, da je predlagani model zasebno-javnega programskega 

partnerstva nejasen glede vodstva oz. razporeditve vlog posameznih partnerjev v projektu, tj. kdo 

bo na koncu dejansko odločal o razvoju, usmeritvah CSU Rog. FS obstoječi uporabniki opaţa 

pomanjkanje socialne komponente in vidike vključevanja marginaliziranih skupin ustvarjalcev, ki 

so povečini popolnoma izpuščeni iz projekta.  

 

Posamezne FS (strokovnjaki, javna uprava, ustvarjalci, mednarodni) navajajo, da ekonomska 

komponenta oz. trţni vidik upravljanja sicer je del bodoče strategije upravljanja CSU Rog, vendar 

menijo, da bi bilo temu področju potrebno nameniti več pozornosti, in ob tem povečini tudi 

predlagajo dopolnitve obstoječe razvojne vizije. FS mednarodni predlaga povezovanje ekonomske 

(trţne) komponente ob hkratnem zmanjševanju hierarhičnosti odločanja in povečanju 

inkluzivnosti različnih skupin ustvarjalcev. FS gospodarstvo ugiba, ali bi predlagani model javno-

zasebnega partnerstva lahko deloval kot dober servis za razvoj visokokakovostnih izdelkov, in 

nekoliko podobno kot FS mednarodni ugotavlja, da bi bila v tem primeru potrebna nekoliko 

manjša stopnja poseganja MOL-a kot »lastnika« v strukturo upravljanja. FS javna uprava in 

strokovnjaki navajata, da je v predlaganem modelu upravljanja nujno ohraniti ekonomsko (trţno) 

komponento in vlogo, ki je rezervirana za zasebne partnerje, če se hoče projekt CSU Rog 

primerno razvijati.  

 

V okviru analize fokusnih skupin je bila omenjena tudi vrsta predlogov, sugestij, s katerimi naj bi 

dopolnili obstoječi model upravljanja. Posamezni predlogi so bili opaţeni v več skupinah in so 

zaradi intenzivnosti pojavljanja bolj podrobno predstavljeni, medtem ko so bili nekateri predlogi 

opaţeni, vendar po skupinah manj pogosto. FS ustvarjalci, mednarodni in obstoječi uporabniki 
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predlagajo spremembo nivoja »inkluzivnosti« posameznih skupin, civilne iniciative in drugih 

lokalnih skupnosti pri modelu upravljanja CSU Rog. Pri tem navajajo potrebo po »sploščanju 

obstoječih hierarhij«, »večji fleksibilnosti MOL-a pri oblikovanju programskih partnerstev« in 

»kombiniranju ponudbe« za različne socialne skupine ustvarjalcev, obiskovalcev, producentov itd.  

 

Posamezne fokusne skupine so navedle še nekaj edinstvenih predlogov, ki izstopajo znotraj 

skupine in so zanimivi prav zaradi dokaj velikih odstopanj od drugih tematik, tj. predlogi, tematike 

niso bile opaţene v drugih skupinah. FS strokovnjaki in mednarodni za upravljavca (direktorja) 

nujno predlagata osebo, ki ni iz lokalnega konteksta, presega mestne okvire in lahko »prebija« oz. 

presega omejitve lokalnega. FS gospodarstvo poudarja potrebo po bolj menedţerskem pristopu v 

upravljanju CSU Rog, saj bo le tak pristop lahko omogočil večje upoštevanje ekonomskih 

komponent v razvoju in vodenju CSU Rog. FS ustvarjalci je mnenja, da je v bistvu zelo teţko 

uskladiti različne interesne sfere in določiti primeren pristop za upravljanje CSU Rog, zato 

predlaga oblikovanje in preizkušanje različnih scenarijev upravljanja CSU Rog za določen čas. 

Šele praktičen preizkus bi namreč lahko dal odgovore na to, kateri pristop v upravljanju CSU Rog 

je glede na gospodarstvo, uporabnike, obiskovalce, socialne skupine, lokalne skupnosti 

primernejši za regionalni in mednarodni nivo.  
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Preglednica 6: Porazdelitev tematik v fokusnih skupinah glede percepcije primernosti 

predlaganega modela upravljanja 

 

Rang Percepcija primernosti predlaganega 

modela upravljanja 

Stopnja soglasja o izraţeni tematiki 

1 / Ni opaznih izrazitejših enotnih mnenj. Visoka stopnja konsenza v vseh FS. 

2 Opaţena je prevelika stopnja hierahičnosti 

odločanja oz. premajhna stopnja avtonomije 

partnerjev. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

3 Opaţa se nerazdelanosti, nejasnosti v 

predlaganem modelu, strukturi upravljanja. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

4 Ekonomska komponenta oz. trţni vidik 

upravljanja je vključena, vendar so potrebne 

dopolnitve javno-zasebnega partnerstva 

modela upravljanja. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

5 Poudarja se potreba po zagotavljanju večje 

stopnje inkluzivnosti različnih druţbenih 

skupin na lokalni ravni. 

Konsenz v več FS,  

vendar z različnimi cilji. 

6 Ključni upravljavec naj ne bo iz »lokalnega 

konteksta«. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 

7 Poudarja se potreba po bolj 

»menedţerskem« pristopu v upravljanju CSU 

Rog. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 

8 Predlaga se praktično preizkušanje različnih 

scenarijev upravljanja CSU Rog. 

Izraţanje tematike po  

posameznih FS. 
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3.5 PERCEPCIJA PRIMERNOSTI PREDLAGANEGA NAČINA FINANCIRANJA CSU ROG 

 

FS PERCEPCIJA PRIMERNOSTI PREDLAGANEGA NAČRTA 

FINANCIRANJA CSU ROG 

PREDLAGANA SPREMEMBE V NAČRTU 

FINANCIRANJA CSU ROG  

Navedki sodelujočih v FS 

obstoječi 

uporabniki 

- popolnoma nedodelana, neprimerna struktura 

financiranja za predlagano strukturo aktivnosti: ali 

evropski razvojni center z eksperimentalnimi laboratoriji 

ali pa vse mogoče aktivnosti, oboje ne gre 

- spremeniti shemo aktivnosti in jo prirediti 

temu primernim finančnim virom 

- večjo pozornost nameniti povezavam, ki bodo 

omog. razvoj institucije, kot pa prostoru 

»... če bi se hoteli res iti 

evropsko produkcijsko-

raziskovalno institucijo, to 

dejansko ni nič ....« 

strokovnjaki - nevarnost, da pride do »centralizacije financiranja«, tj. 

velik del denarja za celotno polje umetnosti se bo 

koncentriral v CSU Rog 

- nejasna struktura financiranja, ker se dejavnosti 

mešajo in ni jasno, komu je kaj namenjeno 

- predlog financ. je morda smiseln z vidika 

razvijanja kreativnih industrij, z vidika razvijanja 

javnih servisov pa ne 

»... gre za 'ikonično 

zgradbo', ki jo hoče oblast, 

stvari se mešajo in ven bo 

prišlo 'skropucalo' ...« 

javna uprava - struktura financiranja se jim zdi primerna, če bo 

sovpadala s programsko strukturo 

- pojavljajo se določeni pomisleki v smislu 

potrebe po povečevanju proračuna glede na 

ambiciozno strukturo dejavnosti 

»... to so 'realne cifre' če 

bo programsko 

sovpadalo ...« 

ustvarjalci - nevarnost centralizacije sredstev, prekomernega 

finaciranja zgolj določenih programov v CSU Rog 

- vprašanje investitorja, zasebnega partnerja; kako bo 

on sodeloval v financiranju ustvarjalnosti 

- temeljite študije so potrebne za preveritev 

vzdrţnosti finančnega modela 

- zasebni investitor (npr. lastnik hotela na 

območju CSU Rog) mora biti vključen v zgodbo 

CSU Rog kot »uporabnik« njegovih servisov 

»... investitor mora biti 

vsebinsko involviran, 

drugače raje nobenega ...« 

gospodarstvo - finančna struktura je popolnoma neprimerna, 

ekonomsko nevzdrţna, v tej obliki CSU Rog ne bo 

preţivel (naročila predstavljajo le 20 %; premalo je 

podjetništva, preveč javnega programa) 

- sprememba strukture financiranja ali pa 

sprememba programske strukture 

»... akcije se ne financirajo 

same oz. naročnik naroči 

produkt in ga financira ...« 

mednarodni - nevarno zastavljena struktura financiranja, ki v 

največjem deleţu temelji zgolj na 1 ali 2 financerjih; 

nestabilna struktura ob nepredvidenih dogodkih 

- razpršitev stopnje tveganja pri financiranju in 

iskanje več partnerjev, npr. 3–5 partnerjev 

- moţnost plačila članarine ustvarjalcev, ki 

uporabljajo prostore 

»... en investitor ali pet, to 

je res pomembno 

vprašanje ...« 
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V večini fokusnih skupin je opaziti večje število pomislekov glede strukture financiranja dejavnosti 

v CSU Rog. Največ pomislekov se dotika dolgoročne finančne vzdrţnosti, ekonomske stabilnosti, 

trajnostnega financiranja institucije in programov, ki naj bi potekali v njej. Najbolj kritično je 

predlagano finančno strukturo ocenila FS gospodarstvo, po mnenju katere je 20-odstotni deleţ 

programa, ki se financira iz trţnih dejavnosti, bistveno premajhen deleţ, da bi bila zagotovljena 

dolgoročna finančna stabilnost dejavnosti v CSU Rog. S tega vidika predlaga spremembo bodisi 

strukture financiranja bodisi programske strukture. Pomembna je tudi pripomba FS mednarodni: 

po njenem je finančna struktura zaradi velike odvisnosti od najmočnejših financerjev (1 ali 2) v 

projektu zastavljena nevarno. Nenadne spremembe, obdobja krize ali podobni dogodki bi lahko 

močno vplivali na način delovanja CSU Rog, ţe če bi zgolj eden od financerjev zašel v krizo. Ta 

skupina predlaga oblikovanje drugačnega konzorcija (morda v obliki fundacije) s 3–5 partnerji, 

kar bi posledično razpršilo tveganja in ohranilo dolgoročno strategijo razvoja CSU Rog. FS 

obstoječi uporabniki in strokovnjaki sta mnenja, da je finančna struktura morda neprimerna oz. 

nejasna glede na zelo mešano strukturo dejavnosti v CSU Rog; ob tem opozarjata na potencialno 

nevarnost »koncentracije financiranja« v CSU Rog ter zmanjševanje proračunskih in sponzorskih 

sredstev za ostala področja kulture (manjše lokalne institucije, kreativna jedra), iz katerih naj bi 

ista institucija pravzaprav črpala navdih, umetniške resurse, kreativni potencial. Hkrati s 

koncentracijo kapitala v eni instituciji bi pravzaprav lahko prihajalo do degradacije, razkrajanja 

jedra, baze, na katerem temeljijo področja arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Skoraj 

identične pomisleke glede moţnosti centralizacije financiranja navaja tudi FS ustvarjalci. 

 

FS javna uprava je mnenja, da je struktura financiranja primerna zastavljeni strukturi dejavnosti, 

se pa pojavljajo določeni pomisleki, ali so finančna sredstva za tako ambiciozno zastavljen 

program dovolj velika. S tega vidika več FS (gospodarstvo, mednarodni, obstoječi uporabniki, 

ustvarjalci, strokovnjaki) predlaga podobno rešitev, tj. prilagajanje oz. spremembo bodisi 

proračuna bodisi dejavnosti in oblikovanje modela, ki se uspešno prilagaja obem različicam. FS 

strokovnjaki ob predlaganem finančnem modelu ugotavlja, da je morda primeren za razvoj 

kreativnih industrij, za razvijanje javnih storitev pa precej manj – obstaja moţnost, da se sredstva 

koncentrirajo na eni lokaciji, za delovanje javnih storitev pa je potrebna mreţa enot. FS ustvarjalci 

izpostavlja tudi vprašanje zasebnega naloţbenika in njegove vloge v »financiranju ustvarjalnosti in 

umetnosti«, pri čemer pričakuje, da bo v projekt vključen »involviran partner«, ki ima posluh za 

kreativnost in ustvarjalni potencial ter je sposoben le-tega vključiti v svoj zasebni program in 

obstranske dejavnosti (hotel, kavarne, prodajalne, prodajne galerije, marketinške dejavnosti ipd.). 

V tem kontekstu FS ustvarjalci predlaga temeljito preverjanje primernih partnerjev in študije za 

preveritev dolgoročne vzdrţnosti finančnega modela. 
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Preglednica 7: Porazdelitev tematik v fokusnih skupinah glede percepcije primernosti 

predlaganega načina financiranja 

 

Rang Percepcija primernosti predlaganega načrta financiranja Stopnja soglasja o 

izraţeni tematiki, 

problematiki 

1 Dolgoročna finančna vzdrţnost, stabilnost predlaganega 

modela je vprašljiva glede na zastavljeno strukturo 

dejavnosti. 

Visoka stopnja 

konsenza v vseh FS. 

2 Potencialna nevarnost koncentracije financiranja v CSU Rog 

bi lahko ogrozila ostale ustvarjalce, institucije na področjih 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. 

Konsenz v več FS, 

vendar z različnimi 

cilji. 

3 Trenutno zastavljena finančna struktura je dolgoročno 

nevzdrţna, zato se predlaga spremembo bodisi finančne 

strukture bodisi strukture dejavnosti. 

Konsenz v več FS, 

vendar z različnimi 

cilji. 

4 Premajhen deleţ trţnih dejavnosti za dolgoročno 

ekonomsko stabilnost institucije. 

Izraţanje problema po 

posameznih FS. 

5 Finančna struktura je nevarno zastavljena zaradi prevelike 

odvisnosti od najmočnejših financerjev v projektu. 

Izraţanje problema po 

posameznih FS. 

6 Finančna struktura je primerna strukturi zastavljenih 

dejavnosti. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 

7 Predlaga se, da mora zasebni naloţbenik nujno biti 

»involviran« v produkcijo na področjih arhitekture, 

oblikovanja in vizualnih umetnosti. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 

8 Moţno bi bilo uvesti plačilo članarine ustvarjalcev, ki 

uporabljajo prostore. 

Izraţanje tematike po 

posameznih FS. 
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3.6 DOLGOROČNE PROJEKCIJE, IDEJE IMPLEMENTACIJE PROSTORSKEGA IN DRUŢBENO-

KULTURNEGA NAČRTA RAZVOJA CSU ROG 

 

V naslednji preglednici je prikazan nabor implementacijskih idej, dolgoročnih projekcij in ukrepov, 

ki bi jih izvajali člani fokusnih skupin z namenom hitrejšega in učinkovitejšega razvoja projekta 

CSU Rog. Ideje so nastale na podlagi kratkega nabora misli (brain-storminga) ob zaključku 

pogovorov v fokusnih skupinah. Ideje so razporejene glede na pogostost oz. intenzivnost 

navajanja po vseh fokusnih skupinah. Rang v preglednici torej prikazuje lestvico od najbolj 

pogosto navedene ideje do manj pogosto opaţene ideje. 

 

Preglednica 8: Nabor implementacijskih idej in ukrepov po vseh fokusnih skupinah 

 

Rang Nabor implemetacijskih idej in ukrepov Intenzivnost 

navajanja ideje, 

ukrepa 

1 Mednarodni značaj mora biti ţe na osnovni ravni (od samih 

začetkov) integriran v institucijo CSU Rog. 

Zelo pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

2 Deklarativnost načrtov je potrebno spremeniti oz. prenesti na 

praktično, izvedbeno raven (»povečati realnost načrtov«). 

Zelo pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

3 Najprej je potrebno povezati različne partnerje na lokalni ravni 

in se s te ravni povezovati na globalno raven (poudarek na 

pristopu »od spodaj navzgor«). 

Zelo pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

4 Najprej je potrebno zagotoviti ekonomsko neodvisnost 

institucije, vzdrţen (trajnosten) ekonomski model financiranja, 

da ne bo prihajalo do nenadnih sprememb strukture dejavnosti, 

storitev in programov. 

Pogosto omenjeni 

ukrep, ideja. 

5 Projekt se mora začeti z malimi projekti oz. majhnimi posegi, z 

malimi implementacijami ciljev in nato postopoma segati višje, 

k bolj zapletenim in kompleksnim izvedbam velikih programskih 

vsebin, uveljavljanjem ekonomsko zahtevnih dejavnosti, ki naj 

bi potekale v CSU Rog. 

Pogosto omenjeni 

ukrep, ideja. 

6 Določiti je potrebno realno dosegljive osnovne cilje in pripraviti 

celovito ponudbo za potencialne investitorje, partnerje v 

projektu. 

Pogosto omenjeni 

ukrep, ideja. 

7 Sprememba, izboljšanje, dopolnitev estetskega oz. 

arhitekturnega vidika zgradbe (povečati »atraktivnost« projekta). 

Pogosto omenjeni 

ukrep, ideja. 
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8 Z namenom izboljšanja kakovosti fizične in vsebinske prenove 

je potrebno vloţiti bistveno več sredstev od predvidenih. 

Pogosto omenjen 

ukrep, ideja. 

9 Zmanjšanje osnovnega proračuna za fizično in vsebinsko 

prenovo in večja stopnja samoorganizacije, uporabe 

alternativnega načina prenove z vključevanjem dela 

uporabnikov prostorov. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja.  

10 Omogočiti povezovanje in dostopnost različnim generacijam 

ustvarjalcev, obiskovalcev, producentov do CSU Rog. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

11 Veliko pozornosti je treba nameniti vzpostavljanju ustrezne 

mreţe povezav partnerjev, vzpostavljanju platforme, na kateri 

lahko sploh omogočamo ustrezne »servise« za partnerje. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

12 CSU Rog mora biti formiran kot institucija, ki deluje 24 ur na 

dan, tj. zagotavlja določen način urbanega ţivljenja v tem delu 

mesta. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

13 Potrebno je zaščititi javni del projekta, ta je v bistvu v največji 

nevarnosti, da ga zasebni del »povozi«. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

14 Najprej je potrebno povezati različne partnerje na globalni, 

mednarodni ravni in se s te ravni povezovati na lokalno raven. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 

15 CSU Rog kot projekt popularizacije sodobne umetnosti, ki je 

zdaj na ravni »prisotnosti« med ljudmi močno podhranjena. 

Manj pogosto 

omenjeni ukrep, 

ideja. 
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4 Povzetek – SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
 

Analiza podatkov je opozorila na potrebe po spremembi nekaterih pomembnih vsebinskih sklopov 

oz. elementov in značilnosti obstoječe strukture dejavnosti, ki so predstavljeni v »Razvojni viziji 

CSU Rog«. Raziskava je ob splošnih druţbeno-ekonomskih razmerah v mestu in regiji izpostavila 

in v kontekst projekta prenove tovarne Rog umestila pomembne akterje oz. déleţnike, njihove 

percepcije, ţelje in orientacije. Predstavila je kompleksen ustroj interesov različnih déleţnikov v 

projektu, ki utegnejo v prihodnosti močno vplivati na razvoj in produkcijo dejavnosti na področjih 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Podatki iz raziskave so s tega vidika uporabni 

predvsem zaradi vpogleda v razmerja med posameznimi skupinami déleţnikov, saj bo prav od 

zmoţnosti usmerjanja oz. usklajevanja (manageriranja) interesov, zmanjševanja potencialnih 

problemov, vprašanj, nejasnosti med posameznimi déleţniki odvisna končna uspešnost projekta 

CSU Rog. Iz raziskave izhajajo naslednji zaključki in nastavki za priporočila, ki kaţejo na potrebo 

po spreminjanju posameznih elementov strukture dejavnosti, nadaljnje strategije razvoja ter 

druţbeno-kulturne in prostorske ureditve, kot je zamišljena v »Razvojni viziji CSU Rog«. 

 

 V vseh fokusnih skupinah je bila opaţena potreba po izboljšanju obstoječe usmeritve 

oz. strukture dejavnosti, ki se osredotočajo na razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v 

mestu Ljubljana. Med skupinami pa prihaja do precejšnjih razlik v »razvojnih 

usmeritvah«, tj. na kakšen način naj bi se v nadaljevanju razvijalo ustvarjalnost in 

inovativnost ter kako oz. kam naj bi se vlagalo, razporejalo sredstva za oblikovanje 

ustreznih pogojev za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v Ljubljani. Predvsem FS 

mednarodni in obstoječi uporabniki, delno pa tudi ustvarjalci, so v veliki meri 

poudarjale pomen spremembe usmeritev oz. politike razvoja ustvarjalnosti mesta 

Ljubljane na način, ki bi prek razvoja ustreznih infrastruktur in finančnega 

spodbujanja obstoječe, lokalne kulturno-umetniške produkcije »od spodaj navzgor« 

(bottom-up oz. grassroot pristop) gradil ponudbo in prepoznavnost za nastop tudi v 

mednarodnem, globalnem kontekstu. Pri tem omenjajo pomen ustvarjanja ustreznih 

pogojev oz. vzpostavljanje ustreznih mehanizmov podpore ekonomsko šibkejšim 

skupinam, kar bi omogočilo »spontan razvoj« ustvarjalnosti in inovativnosti tudi 

mladim, neuveljavljenim in socialno oz. finančno šibkejšim skupinam ustvarjalcev 

(MOL je večkrat naveden v vlogi premočnega (hierahičnega) usmerjevalca, ne pa 

»neopaznega spodbujevalca« razvoja ustvarjalnih dejavnosti). Tako npr. FS ustvarjalci 

predpostavlja, da mora CSU Rog, v kolikor hoče postati referenčni center, delovati kot 

»servis« oz. »platforma« za dostop (predvsem mlajših) ustvarjalcev do ustrezne 

infrastrukture in izobraţevalnih virov. Nasprotno temu, »od spodaj navzgor« razvijanju 

ustvarjalnosti in inovativnosti v CSU Rog si FS gospodarstvo pod terminom »servisnih 

dejavnosti« predstavlja predvsem mednarodno, interdisciplinarno zasnovano bazo 
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(think-tank bazo) ustvarjalcev in mreţo kadrov z »omejenim rokom trajanja« (tj. v 

okviru trajanja določenega projekta), ki bo omogočila razvoj specializiranih, 

visokokakovostnih izdelkov. S tem namenom so FS javna uprava, gospodarstvo, delno 

pa tudi strokovnjaki, predlagale konceptualno drugačno vizijo razvoja ustvarjalnosti in 

inovativnosti, osnovano predvsem na privabljanju »kreativnega razreda« (Florida, 

2002, 2005) oz. ustrezno izobraţenih, usposobljenih mednarodno uveljavljenih 

kadrov z bolj močno ekonomsko oz. trţno usmeritvijo, ki naj bi omogočila hiter, 

pragmatičen (storitveno usmerjen), funkcionalen razvoj kreativnih industrij. 

 Udeleţenci v večini fokusnih skupin zelo pogosto navajajo omejitve lokalnega 

konteksta oz. neprimernosti druţbeno-ekonomskega okolja za razvoj kreativnih 

potencialov. Večina sogovornikov po vseh fokusnih skupinah poudarja pretirano 

lokalno vpetost prebivalstva, ključnih kulturnih akterjev in institucij ter vodilnih skupin 

v prostorsko in vrednotno (kulturnospecifično) zamejen krog. V povezavi s tem 

obenem izraţajo močno potrebo po zagotavljanju oz. vzpostavljanju mednarodnega 

značaja institucije CSU Rog. Zlasti FS strokovnjaki, gospodarstvo, javna uprava in 

ustvarjalci pogosto poudarjajo, da bi šele vzpostavljanje mednarodne vpetosti lahko 

spremenilo toga in rigidna razmerja, ki veljajo v obstoječi lokalni kulturno-umetniški 

sferi in ustvarjalni produkciji. Obenem je potrebno navesti, da FS javna uprava, 

gospodarstvo in strokovnjaki sicer poudarjajo potrebo po zagotavljanju mednarodnega 

značaja CSU Rog, vendar pri tem pogosto izpuščajo vlogo in pomen lokalnih virov za 

vključevanje CSU Rog v lokalni/mednarodni kontekst, medtem ko se FS mednarodni, 

ustvarjalci in obstoječi uporabniki osredotočijo prav na pomen lokalnih virov za razvoj 

mednarodnega značaja institucije. 

 V večini fokusnih skupin prevladuje mnenje, da so mestne politike glede splošnega 

razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti ter trenutni načrti razvoja, programska shema in 

struktura dejavnosti v »Razvojni viziji CSU Rog« dokaj nejasni, nedodelani in 

nepregledni. Na ravni posameznih fokusnih skupin prihaja do različne natančnosti in 

intenzivitete podajanja stališč o nedefiniranosti strukture in razvojne strategije, v 

okviru katere naj bi CSU Rog postal referenčni razstavni in produkcijski center v regiji. 

V grobem za vse fokusne skupine velja, da je načrt na trenutni ravni zamišljen preveč 

»eklektično«, z velikim številom in brez jasnih usmeritev oz. s prevelikimi razponi, 

ekstremi v določanju nalog, dejavnosti, storitev, ki naj bi bile zastopane v CSU Rog. 

Podobna vprašanja o nejasnosti načrtov razvoja CSU Rog si zastavlja FS mednarodni, 

ki navaja, da je zdruţevanje velikih razstavnih in produkcijskih prostorov sicer moţno, 

vendar povečini nepriporočljivo. Skupina izpostavlja tudi problem samega fizičnega 

prostora in poudarja, da si v Rogu lahko predstavlja produkcijske prostore in del 

razstavnih prostorov, močno vprašljiva oz. teţko izvedljiva pa je ideja oblikovanja 
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prostora za inovacije in eksperimentalno produkcijo, ki naj bi soobstajali z razstavnimi 

prostori in prostori za produkcijo aplikativne umetnosti. Za razvoj eksperimentalnosti, 

inovativnosti, visokokreativnih dejavnosti je po mnenju te skupine potrebno posebno 

okolje, z drugačno (kreativno) atmosfero in dobro opremljenimi laboratoriji, 

povezanimi z velikimi finančnimi vloţki. V sklopu navedenega projekta ni opaziti 

primernih pogojev ali primerno razdelane strategije, ki bi bila posebej usmerjena ali bi 

kakorkoli razčlenila moţnosti za razvoj navedenih dejavnosti. S FS mednarodni se 

delno povezujeta tudi FS strokovnjaki in obstoječi uporabniki, ki menita, da je 

zdruţevanje razstavnih in produkcijskih površin lahko neustrezno. FS ustvarjalci in 

obstoječi uporabniki navajata, da se je potrebno bolj pomembno osredotočiti na vlogo 

CSU Rog kot produkcijskega prostora in manj kot razstavnega (pri tem izhajata 

predvsem iz pogojev za razvoj ustvarjalnosti). Tudi FS gospodarstvo se ne strinja s 

poudarjanjem razstavne funkcije, a slednja zlasti iz ekonomskih razlogov. FS 

gospodarstvo in obstoječi uporabniki dodatno opozarjata še na nejasno časovno 

shemo implementacije načrtov, temu pa se v določeni meri pridruţuje tudi FS 

strokovnjaki. Veliko vprašanj in pripomb je po fokusnih skupinah izhajalo tudi iz ideje 

mešanja »vseh mogočih dejavnosti« v enoten kompleks, kar po mnenju FS 

mednarodni in obstoječi uporabniki vodi k preveliki razpršitvi dejavnosti in posledično 

neuspešni implementaciji razvojnih ciljev, ki izhajajo iz tega. 

 V vseh fokusnih skupinah najdemo dokaj diferencirana razmišljanja o tem, kako bo 

proces regeneracije oz. način prenove prostorov tovarne Rog v CSU Rog vplival na 

obstoječo kulturno-umetniško sfero v Ljubljani in Sloveniji ter na katerih »idejnih 

orientacijah«, »identiteti«, »imidţu« bo temeljila kulturno-umetniška ponudba in 

produkcija v CSU Rog po prenovi. V grobem lahko problematiko definiranja ključne 

razvojne orientacije, ideje CSU Rog po prenovi razdelimo na dva dela. V prvi del sodijo 

FS ustvarjalci, mednarodni in obstoječi uporabniki, ki navajajo, da je potrebno 

vzpostaviti boljše povezave oz. spodbujati lokalne kulturno-umetniške iniciative (»od 

spodaj navzgor«) in pri tem svarijo pred izrazitimi, drastičnimi »gentrifikacijskimi 

posegi« (Smith, 1996; Featherstone, 1991; Deutsche, 1996) zgolj za določene 

skupine uporabnikov, producentov, kar bi radikalno zatrlo obstoječe potenciale na 

lokaciji ter moţnosti razvoja raznovrstnega jedra ustvarjalcev. V drugi del sodijo FS 

javna uprava, gospodarstvo in delno strokovnjaki. Te skupine opozarjajo na moţnost 

»enostranskega« razvoja CSU Rog, ki ima trenutno status oz. imidţ alternativnega 

območja. Nadgradnja oz. ohranjanje tovrstne percepcije prostora bi po mnenju teh 

skupin lahko zavirala večjo prepoznavnost kompleksa CSU Rog kot prostora, ki je 

odprt za vse oblike umetnosti, vse generacije in oblike razstav, produkcije.  
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 Pri navajanju prednosti »Razvojne vizije CSU Rog« so udeleţenci fokusnih skupin dokaj 

enotni in poudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektov. 

Večina udeleţencev fokusnih skupin je mnenja, da je obstoječi projekt, predstavljen v 

»Razvojni viziji CSU Rog«, na osnovni ravni sicer dobro izhodišče, vendar pa hkrati z 

različnih vidikov poudarjajo, da je projekt nedvomno potreben dodatnih dodelav in 

sprememb, saj je v sedanji obliki precej neinovativen, nereferenčen in ne ponuja 

nobenih novosti v širšem, regionalnem in mednarodnem kontekstu. Pri analizi 

neinovativnosti celotnega projekta CSU Rog sta najbolj kritični FS mednarodni in 

obstoječi uporabniki, ki projekt označujeta za enega od klasičnih gentrifikacijskih 

projektov na področjih umetnosti in kulture, ki nimajo ustrezne inovativnosti in ne 

ponujajo novih pogledov, ki bi tak projekt oz. institucijo uvrstili globalno. Pogosto se 

navaja tudi lokalni problem majhne kritične mase potencialnih uporabnikov, 

obiskovalcev, kar je trenutno slaba podlaga za razvoj razstavne in produkcijske 

referenčnosti CSU Rog, vsaj na lokalni ravni. Ta problem najbolj izpostavljata FS 

strokovnjaki in ustvarjalci. 

 V večini fokusnih skupin je opazna trenutno relativno nizka stopnja identifikacije s 

projektom zaradi nejasne, nepregledne, nedefinirane strategije razvoja institucije. 

Posledica tega je trenutno razmeroma nizka pripravljenost za povezovanje, 

sodelovanje, partnerstvo v okviru projekta CSU Rog. Nejasnost strategije razvoja CSU 

Rog in zaradi tega zmanjšano pripravljenost za sodelovanje, partnerstvo najmočneje 

izraţa FS gospodarstvo, ki poudarja nejasno vlogo institucije, za katero ne vedo, 

katere storitve (za katere dejavnosti, v kakšnem finančnem razponu, časovni shemi, 

obsegu interdisciplinarnosti, naboru in selekciji kadrov, informacij, know-howa itd.) jim 

bo institucija ponujala. Podobne pomisleke o moţnostih sodelovanja, ki pa vendarle 

temeljijo na drugačnih osnovah, je zaznati tudi pri FS strokovnjaki, mednarodni in 

obstoječi uporabniki. FS ustvarjalci kljub nekaterim pomislekom vidi moţnosti za 

sodelovanje z institucijo CSU Rog. Podlage za povezovanje in sodelovanje vidi 

predvsem v naravi izobraţevalnega dela, ki naj bi imelo pomembno vlogo v bodočem 

CSU Rog. Ob tem izpostavlja tudi pomen izgradnje in dostopa do ustrezne 

infrastrukture v CSU Rog – predvsem uporabe ateljejev, delavnic ipd. za ustvarjalce. 

Obenem poudarja, da mora biti CSU Rog, če hočemo v tem prostoru dolgoročno 

razvijati kreativne industrije, pomemben vmesnik, »izobraţevalni servis« za mlajšo 

populacijo. Edina, ki ni imela večjih pomislekov glede moţnosti in potreb po 

oblikovanju najrazličnejših partnerstev v okviru projekta CSU Rog, je bila FS javna 

uprava. 

 Analiza je pokazala, da imajo posamezne fokusne skupine dokaj različna mnenja 

glede ustreznega načina upravljanja CSU Rog, ki je v Razvojni viziji zamišljen kot javni 
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zavod. Pri tem predlagajo vrsto dopolnitev, ki bi izboljšale predviden model javnega 

upravljanja. Za FS obstoječi uporabniki, ustvarjalci in mednarodni je značilno, da pri 

predlaganem modelu upravljanja opaţajo preveliko stopnjo hierarhičnosti odločanja, tj. 

partnerji v projektu naj bi imeli zagotovljeno premajhno stopnjo avtonomije in neenake 

kriterije za vključevanje v institucionalne mehanizme, kar na splošno zavira proces 

ustvarjalnosti. Zato predlagajo spremembo nivoja »inkluzivnosti« oz. dostopnosti za 

posamezne skupine, civilne iniciative in druge lokalne skupnosti pri modelu 

upravljanja CSU Rog. Pri tem navajajo potrebo po »sploščanju obstoječih hierarhij«, 

»večji fleksibilnosti MOL-a pri oblikovanju programskih partnerstev« in »kombiniranju 

ponudbe« za različne socialne skupine ustvarjalcev, obiskovalcev, producentov itd. FS 

gospodarstvo ugiba, ali bi predlagani upravljavski model lahko omogočal storitve za 

razvoj visokokakovostnih izdelkov, in nekoliko podobno kot FS mednarodni ugotavlja, 

da bi bila v tem primeru potrebna nekoliko manjša stopnja poseganja MOL-a kot 

ustanovitelja v strukturo upravljanja. Pravzaprav FS gospodarstvo poudarja potrebo po 

bolj »menedţerskem pristopu« v upravljanju CSU Rog, saj naj bi le tak pristop omogočil 

večje upoštevanje ekonomskih oz. trţnih vidikov v razvoju in vodenju CSU Rog. FS 

javna uprava in strokovnjaki navajata, da je v predlaganem modelu upravljanja 

potrebno ohraniti ekonomski oz. trţni del, in poudarjata pomembnost vloge, 

rezervirane za zasebne partnerje, tj. vlagatelje iz gospodarskega sektorja z interesom 

(občutkom) za kulturo, če se hoče projekt CSU Rog primerno razvijati. FS strokovnjaki 

in mednarodni za »upravljavca« (mišljen je predvsem direktor programa) nujno 

predlagata osebo, ki je mednarodno vpeta, presega mestne okvire in lahko prebija oz. 

presega lokalne omejitve. 

 V večini fokusnih skupin je opaziti večje število pomislekov glede strukture 

financiranja dejavnosti, ki je predstavljena v »Razvojnih vizijah CSU Rog«. Največ 

pomislekov se dotika dolgoročne finančne vzdrţnosti, ekonomske stabilnosti, 

dolgoročnega oz. trajnostnega financiranja institucije in programov, ki naj bi potekali v 

njej. Najbolj kritično je predlagano finančno strukturo ocenila FS gospodarstvo, po 

mnenju katere je 20-odstotni deleţ programa, ki se financira iz trţnih dejavnosti, 

bistveno premajhen, da bi bila zagotovljena dolgoročna finančna stabilnost dejavnosti 

v CSU Rog. S tega vidika predlaga strukturno spremembo bodisi financiranja bodisi 

programa. Pomembna je tudi pripomba FS mednarodni, da je finančna struktura 

nevarno zastavljena zaradi velike finančne odvisnosti od (1–2) ključnih naloţbenikov v 

projektu. Nenadne politične spremembe, ekonomski pretresi oz. obdobja krize ali 

drugi podobni dogodki bi posledično lahko močno vplivali na način delovanja CSU Rog, 

ţe če bi zgolj eden izmed financerjev bistveno zmanjšal finančna sredstva. Ta skupina 

predlaga oblikovanje drugačnega konzorcija, npr. s 3–5 partnerji, kar bi razpršilo 
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tveganja in ohranilo dolgoročno strategijo razvoja CSU Rog. FS ustvarjalci poudarja 

tudi vprašanje vloge zasebnega investitorja v prenovi nekdanje tovarne Rog in v 

financiranju ustvarjalnosti in umetnosti. Pri tem pričakuje, da bo v projekt vključen 

»involviran partner«, ki ima posluh za umetnost in ustvarjalni potencial ter je sposoben 

le-tega vključiti v svoj zasebni program in obstranske dejavnosti (hotel, kavarne, 

prodajalne, prodajne galerije, marketinške materiale ipd.). FS obstoječi uporabniki, 

strokovnjaki, delno pa tudi ustvarjalci, so mnenja, da je finančna struktura morda 

neprimerna oz. nejasna glede na zelo mešano strukturo dejavnosti v CSU Rog, ob tem 

opozarjajo na potencialno nevarnost »koncentracije financiranja« v CSU Rog in 

zmanjševanje proračunskih ter sponzorskih sredstev za ostalo polje umetnosti 

(manjše lokalne institucije, kreativna jedra), iz katerih naj bi ista institucija pravzaprav 

črpala navdih, umetniške resurse, kreativni potencial. S tega vidika več fokusnih 

skupin (gospodarstvo, mednarodni, obstoječi uporabniki, ustvarjalci, strokovnjaki) 

predlaga podobno rešitev, tj. prilagajanje oz. spremembo bodisi proračuna bodisi 

dejavnosti in oblikovanje modela, ki se uspešno prilagaja obem različicam. FS 

strokovnjaki ob predlaganem finančnem modelu še ugotavlja, da je morda primeren 

za razvoj kreativnih industrij, za razvijanje javnih servisov pa precej manj. 

 Analiza fokusnih skupin kot celote – nekatere opaţene značilnosti analiziranih 

fokusnih skupin:  

o V posameznih fokusnih skupinah je opaziti relativno močne generacijske razlike, 

pri čemer močno izstopa razmerje med starejšimi in mlajšimi starostnimi 

skupinami. Ob upoštevanju starostne komponente je tako v percepciji zaţelenega, 

idealnega modela nadaljnjega razvoja CSU Rog opaziti določena odstopanja: 

mlajše generacije, za razliko od starejših, v precej večji meri poudarjajo problem 

dostopnosti do storitev, infrastruktur, priloţnosti, vključevanja v različne 

izobrazbene, mednarodne, lokalne mreţe, druţbene in finančne sheme, s 

pomočjo katerih bi lahko vstopali v ţe konsolidirane sisteme, mreţe na področjih 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. 

o Pri vprašanju vloge in pomena obstoječih uporabnikov tovarne Rog se fokusne 

skupine delijo na dva pola. V nekaterih fokusnih skupinah je v dinamiki diskurza 

in v pogovorih močno prisotna, tj. pogosto omenjena in »prepoznana« skupina 

obstoječih uporabnikov tovarne Rog. Pri tem se pogosto razpravlja oz. analizira 

njihova vloga in moţnosti vključevanja v nadaljnji razvoj kreativnih potencialov na 

lokaciji, zviševanja kakovosti in kvantitete produkcije na ustvarjalnih področjih ter 

moţnosti razvijanja povezav s producenti in z ustvarjalci, ki delujejo v Ljubljani, 

regiji in globalno. V ostalih fokusnih skupinah je diskurz o vlogi in pomenu 

obstoječih uporabnikov bistveno drugačen oz. povečini odsoten – obstoječi 
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uporabniki niso prepoznani kot legitimni producenti na ustvarjalnih področjih, kar 

priča o različnih načinih identifikacije in ovrednotenja pomena obstoječih 

uporabnikov, ki trenutno delujejo v tovarni Rog. Pri tem je potrebno poudariti, da 

med dvema poloma fokusnih skupin prihaja do izrazite delitve oz. radikalnih razlik 

v pojmovanju vloge in pomena (sub)kultur, alternativnih kultur pri nadaljnjem 

razvoju kreativnih potencialov mesta. 

o Za vse fokusne skupine, brez izjem, je značilno močno poudarjanje pomena 

»lastne vloge« pri razvoju kreativnih potencialov v mestu in za nadaljnji razvoj CSU 

Rog. Fokusne skupine oz. déleţniki močno zagovarjajo, zastopajo vidike, 

orientacije, percepcije, ţelje in potrebe svoje interesne skupine in pri tem pogosto 

zmanjšujejo vlogo in pomene ostalih skupin, ki prav tako sestavljajo oz. 

soustvarjajo pomemben del okolja, v katerem nastaja kulturno-umetniška 

produkcija v Ljubljani in Sloveniji. Kljub temu, da posamezne skupine poudarjajo 

pomen inkluzivnosti in spodbujanja, vključevanja različnih akterjev v projekt, so te 

ideje in koncepcije pogosto zastavljene zgolj na deklarativni ravni, saj nadaljnji 

odgovori in analizirane oblike diskurza kaţejo na nejasnosti in nerazdelanosti 

praktične, pragmatične ravni integracije vseh navedenih akterjev, deleţnikov v 

enoten model razvoja CSU Rog.  
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4.1 SCENARIJI RAZVOJA CSU ROG 

 

Iz podatkov, ki so bili akumulirani v okviru analize fokusnih skupin, je mogoče na podlagi mnenj, 

potreb in ţelja udeleţencev oblikovati tri različne scenarije nadaljnjega razvoja CSU Rog. Za 

potrebe te analize so bili scenariji poimenovani kot idealni – optimistični, pesimistični – 

destruktivni in verjetni – inercijski (Slika 2). Idealni in pesimistični scenarij prikazujeta skrajne 

okoliščine razvoja CSU Rog, pri čemer prvi, idealni – optimistični scenarij predvideva, da bo 

glavnim akterjem, ki bodo usmerjali razvoj CSU Rog, uspela optimalizacija nekaterih 

najpomembnejših razvojnih virov in procesov ter da bo institucija uspela izkoristiti svoje razvojne 

priloţnosti in priloţnosti lokalnega druţbenega okolja, tj. maksimalno izkoristiti človeški kapital in 

vire, ki so na voljo. Drugi, pesimistični – destruktivni scenarij je osnovan na moţnosti zavračanja, 

nevključevanja posameznih resursov in potencialov, ki izhajajo iz lokalnega okolja ter 

nefleksibilno, rigidno zasledovanje vnaprej zastavljenih načrtov brez sprotnega preverjanja 

moţnih negativnih vplivov, ki izhajajo iz lokalnega, regionalnega in mednarodnega konteksta.  

 

Slika 2: Scenariji razvoja CSU Rog 

 
 

 

Zaradi skrajnih značilnosti, na katerih sta osnovana prva dva (ekstremna) scenarija, je moţnost 

njune realizacije minimalna, zato smo z namenom boljšega pribliţevanja realnemu stanju 

predstavil še tretji, verjetni oz. inercijski scenarij razvoja CSU Rog. V ozadju tega scenarija je 

postavljena dokaj verjetna domneva, da bo razvoj potekal inkrementalistično, brez večjih 

preskokov in brez aktivnejših preusmerjevalnih naporov, katerih namen bi bil aktivneje izkoristiti 

primerjalne prednosti in se izogniti negativnim posledicam omejenega lokalnega konteksta, ki 

generira stihijski razvoj na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Po tem 

 verjetni –  
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scenariju se bodo utečeni trendi spreminjali predvsem zaradi zunanjih (globalnih) vplivov, npr. 

zaradi sprememb globalnih tokov, sprememb v mobilnosti posameznikov, informacij, kapitala itd. 

V Preglednici 9 so navedene lastnosti potencialnih razvojnih scenarijev, povezane z idejami, 

opazkami, s koncepti, z orientacijami, ţeljami, s potrebami, ki so jih izrazili udeleţenci fokusnih 

skupin za potrebe analize »Razvojne vizije CSU Rog«. 

 

Preglednica 9: Scenariji razvoja CSU Rog 

 

IDEALNI – 

OPTIMISTIČNI 

SCENARIJ 

Scenarij predvideva optimalne razvojne moţnosti. Sloni na kreativni 

refleksiji socialnih, ekonomskih in ideoloških problemov oz. razlik v načinih 

razvijanja, spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. To v instituciji CSU Rog 

omogoči vzpostavljanje mehanizmov, ki ekonomsko učinkovito in socialno 

pravično omejujejo sporne posledice dinamičnega druţbenega razvoja. 

Delujoči na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti se 

usklajujejo ter prilagajajo razmeram in trenutnim potrebam institucije, ki 

deluje na načelih »integriranega pristopa« oz. koeksistence različnih 

akterjev in skupin, ki imajo zagotovljen dostop do ustrezne finančne 

podpore in infrastrukture. Eksperimentalne dejavnosti z laboratoriji, ki 

zahtevajo velika finančna sredstva, bodo postale pomemben del aktivnosti 

CSU Rog. Uveljavljajo se nova interaktivna komunikativna pravila kreacije in 

produkcije, ki povečujejo mednarodno (globalno) vpetost CSU Rog in 

zmanjšujejo konfliktne »lokalistične narcisizme«, prav tako pa tudi 

neţivljenjskost formalnih administrativnih postopkov. Razvoj 

telekomunikacijskih tehnologij oz. »časovno-prostorsko zgoščevanje« 

omogoča prostorsko zbliţevanje dela, bivanja ter pospešuje mobilnost 

ustvarjalcev in producentov, kar še povečuje mednarodno vpetost in 

referenčnost CSU Rog.  

PESIMISTIČNI – 

DESTRUKTIVNI 

SCENARIJ 

 

Scenarij predvideva prevlado negativnih oz. škodljivih okoliščin pri razvoju 

CSU Rog. Zaradi močnih gentrifikacijskih procesov bo prišlo do izpodrivanja 

posameznih dejavnosti, postopne degradacije ekonomsko oz. finančno 

šibkejših kreativnih potencialov, skupin in uničenja raznolikega, 

diverzificiranega kreativnega jedra. Institucija bo doţivljala velike pretrese 

in fluktuacije osebja, dejavnosti, posodabljanja infrastruktur zaradi 

prihodov/odhodov kadrov ter opiranja na majhno število močnih partnerjev 

oz. investitorjev. Fluktuacije in občasne koncentracije finančnih sredstev v 

posameznih dejavnostih in na geografski lokaciji območja CSU Rog bodo 

privedle do postopnega razpada koncepta integrirane institucije, kjer so 
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zdruţena področja arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. Pri tem 

bodo lokalne omejitve, kot je šibka masa obiskovalcev, ustvarjalcev, 

producentov, dajale premajhno oporo za dolgoročno vzpostavljanje 

primernega nivoja ambiciozno zastavljenih aktivnosti v instituciji. Zaradi 

fluktuacij se institucija ne bo vpela v mednarodni kontekst in globalni trg. 

Prišlo bo do postopne degradacije in usihanja nekaterih produkcijskih 

dejavnosti ter spremembe oz. preoblikovanja posameznih prostorov na 

območju CSU Rog za druge dejavnosti. 

 

VERJETNI – 

INERCIJSKI 

SCENARIJ 

 

 

  

Scenarij predvideva mešanje oz. kombiniranje različnih elementov 

idealnega in pesimističnega scenarija. Ključna ideja inercijskega scenarija 

temelji na ohranjanju sedanjega nivoja aktivnosti oz. ohranjanju obstoječe 

stopnje intenzivnosti sprememb, ki so povezane z razvojem projekta, ter 

postopno prilagajanje sistema spremembam, ki prihajajo »od zunaj«, tj. iz 

globalnega konteksta (npr. novi globalizacijski, mobilnostni trendi). Scenarij 

predvideva prilaganje okoliščinam oz. omejitvam lokalnega okvira in 

različnim interesnim sferam (déleţnikom), zaradi česar bo počasi in 

postopoma prihajalo do vključevanja institucije CSU Rog v mednarodne 

tokove. Poleg tega bo zaradi občasnih sprememb v načinih, oblikah ter 

obsegu financiranja, ki so posledica nepredvidenih druţbeno-ekonomskih 

okoliščin, prihajalo do fluktuacij v strukturi dejavnosti in načinih 

upravljanja. Kljub temu bo CSU Rog zasedel vlogo pomembnega lokalnega 

središča za razvoj kreativnih potencialov, medtem ko bo vključevanje v 

mednarodne (nadregionalne) mreţe in tokove potekalo bistveno 

počasneje. Pri tem bo zaradi fluktuacije financiranja in intenzivnosti 

povezovanja na lokalni, regionalni, globalni ravni prišlo do počasnega 

usihanja nekaterih (manj uspešnih) dejavnosti in hkratne nadgradnje 

dejavnosti, ki so se dobro prilagodile razmeroma nestabilnim lokalnim 

razmeram. 

 

 

V zaključku je potrebno poudariti, da so navedene oblike scenarija zgolj idealno-tipske koncepcije 

zabeleţenih trendov in razmišljanj, opaţenih med analizo fokusnih skupin. Pri tem so seveda 

moţne različne mešanice navedenih treh scenarijev, ki se nahajajo na vmesnih področjih – v 

vmesnem polju med ekstremnimi moţnostmi, tj. med idealno-optimističnim in pesimističnim-

destruktivnim razvojnim scenarijem. Na osnovi analiziranih podatkov je pravzaprav jasno, da je 

dosledna izvedba enega ali drugega razvojnega scenarija nemogoča. Popolno zlitje vseh lastnosti, 
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opisanih v posameznem scenariju, v eno celoto je na kratki rok, zaradi prevelike razpršenosti 

interesov in relativno nizke stopnje oz. pripravljenosti na sodelovanja med posameznimi akterji, 

izredno teţko dosegljiv cilj. Verjetni scenarij je zato v svojih zasnovah manj utopičen od 

ekstremnih in lahko v realnosti vključuje bodisi več lastnosti optimističnega bodisi pesimističnega 

scenarija.  
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I. Uvod 

 

Tovarna Rog predstavlja eno zadnjih še ohranjenih kakovostnih primerov stare industrijske 

arhitekture, obenem pa degradirano postindustrijsko cono v središču Ljubljane. Mestna občina 

Ljubljana (MOL) se je v letu 2007 intenzivno posvetila projektu revitalizacije celotnega območja 

nekdanje tovarne Rog in projektu prenove tovarne v Center sodobnih umetnosti (CSU), ki bo 

posvečen arhitekturi, oblikovanju in vizualnim umetnostim. Projekt CSU Rog je utemeljen v 

Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011. Programski zasnovi, ki je bila 

izvedena leta 2007, je sledila vrsta analiz, ki jih je MOL izvedel za potrebe prenove. Leta 2010 se 

je MOL vključil v evropski projekt Second Chance, ki se v Ljubljani osredotoča na preverbo 

vsebinskih in upravljalskih zasnov novega centra Rog. 

Razvojna vizija Centra Rog je delovno gradivo, ki temelji na: Programski zasnovi Centra sodobnih 

umetnosti Rog (2007) in prvih analizah projekta Second Chance: primerih dobrih praks, analizi 

prednosti in slabosti, priloţnosti in nevarnosti (PSPN) revitalizacijskega projekta tovarne Rog6, 

mednarodni analizi javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju kulture in na rezultatih srečanj 

z deleţniki. Na podlagi odzivov na to vizijo ţelimo preveriti utemeljenost in izvedljivost vsebin 

bodočega Centra Rog. 

 

 

II. Zgodba lokacije in prenova 

 

Tovarna Rog je bila od konca 19. stoletja do 1952 usnjarna. Od 1952 do začetka 90-ih let 

je bila tovarna koles in (sprva tudi) pisalnih strojev. V 90-ih 20. st. zapuščeno stavbo občasno 

uporabljajo za kulturne vsebine (umetniški in oblikovalski festival). Leta 2006 prostore naselijo 

začasni uporabniki (umetniki, socialni ceter, joga center, skejt park idr.), ki v Rogu delujejo še 

danes. 

2002 MOL kupi na lizing območje tovarne Rog. Prenova tovarne Rog in revitalizacija območja sta 

zasnovani na konceptu ustvarjalnega mesta in kot arhitekturno-urbanistična rešitev za 

spomeniško zaščiteno stavbo in degradirano postindustrijsko območje. Postopna prenova oz. le 

adaptacija tovarne Rog zaradi slabega stanja stavbe ni moţna. 

 

Pomemben cilj prenove je revitalizacija vzhodnega dela centra Ljubljane, ki naj bi se razvil v 

pomembno razvojno osišče mestnega središča in njegovega odpiranja vzdolţ reke Ljubljanice. 

MOL načrtuje s premišljenim povezovanjem kulture in zasebne pobude poţiviti ta predel mesta in 

mu dati nov zagon.  

 

Leta 2007 je delovna skupina treh ekspertov (umetniški vodja neprofitne galerije, oblikovalec in 

arhitekt) na podlagi iztočnic MOL izdelala osnutek programa za center arhitekture in oblikovanja 

ter ureditve območja tovarne Rog. Programski osnutek za novi center v Rogu je kasneje MOL 

dopolnil in razširil na vizualne umetnosti. Na podlagi programskega osnutka je izveden javni 

arhitekturni in urbanistični natečaj (2008). Izbrani projekt ureditve območja vključuje: prenovo 

spomeniško zaščitene stavbe tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti (8.260 m2) in izgradnjo 

novega prizidka za veliko razstavišče (ca 1.800 m2); podzemne garaţe; hotel (ob Trubarjevi ul.); 

stanovanja (ob Rozmanovi ul.); poslovne prostore.   

Projekt revitalizacije bo realiziran po modelu javno-zasebnega partnerstva.  

Javni del: CSU Rog ter pripadajoče podzemne garaţe (ca 50 mest).  

Zasebni del: stanovanja, hotel, poslovni prostori ter pripadajoče podzemne garaţe (528 mest). 

Trenutno se je projekt revitalizacije omejil na prenovo zaščitene stavbe tovarne Rog z izgradnjo 

CSU in poslovnih prostorov v pritličju stavbe bodočega centra (trgovine, lokali ipd.), izgradnjo 

podzemnih garaţ, z moţnostjo izgradnje hotela/stanovanj. Trenutno MOL čaka na izdajo 

gradbenega dovoljenja in pripravlja razpis za pridobitev zasebnega partnerja, ki bi vloţil v prenovo 

stavbe tovarne Rog in gradnjo garaţ. V zameno bo dobil lastniško pravico za poslovne prostore v 

                                                 
6
 Ker PSPN analizi manjkajo kvalitativni podatki s terena ter priporočila za možne nadaljnje strategije, smo 

metodologijo za izdelavo Zasnov uporabe CSU Rog prilagodili in uvedli fokusne skupine. 
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pritličju centra Rog (ob Petkovškovem nabreţju), večji del podzemnih garaţ in stavbno pravico za 

bodoči hotel/stanovanja. 

 

 

III. Stroški prenove 

 

Strošek investicije za Center Rog in podzemne garaţe: 51.348.156 EUR  

(Strošek investicije za Center Rog: 25.308.831 EUR; strošek investicije za podzemne garaţe in 

komercialne prostore: 26.039.325 EUR)  

Doslej v predvideni proračun še nista všteti notranja in tehnična oprema.7  

 

 

IV. Vizija Mestne občine Ljubljana in pomen Centra Rog za razvoj Ljubljane 

 

 S Centrom Rog bo Ljubljana začela v praksi udejanjati koncept ustvarjalnega mesta kot 

lastni razvojni model.  

 Z izvedbo ambicioznih razstav, ki jih bo omogočala velika, sodobno opremljena razstavna 

dvorana, bo Center Rog bistveno dvignil raven zanimanja za vizualno umetnost, 

oblikovanje in arhitekturo in nagovarjal širok krog obiskovalcev. 

 S ponudbo produkcijskih prostrov (delavnic, laboratorijev, ateljejev in bivalnih ateljejev) bo 

Rog postal novo ustvarjalno središče v Ljubljani. 

 Center Rog bo nov produkcijski prostor, ki bo programsko usmerjen v sistematično 

povezovanje vizualnih umetnosti, oblikovanja, arhitekture in industrije ter bo z 

ustvarjanjem novih produktov znatno prispeval k razvoju teh področij ter postal viden 

dejavnik razvoja Ljubljane. Omogočil bo razvoj javno-zasebnega partnerstva na področju 

kreativnih in kulturnih industrij in spodbujal sinergije med kulturo in gospodarstvom. 

 Center Rog bo predstavljal nov model izobraţevalno-raziskovalnega centra, ki bo 

povezoval kulturno-umetniško področje, znanost in tehnologijo. 

 Center Rog bo visoko kakovostni druţabni prostor, ki bo s svojim programom, arhitekturno 

in urbanistično celovito zasnovo radikalno dvignil raven kulturne ponudbe v mestu, s tem 

pa postal točka, ki bo zanimiva za širok krog prebivalcev in obiskovalcev.  

 Center Rog bo postal referenčni razstavni prostor v regiji, ki bo vključeval najboljše 

domače in tuje umetnike, ustvarjalce, znanstvenike in druge strokovnjake ter tako 

Ljubljano postavil na zemljevid najbolj kreativnih mest. Ljubljano bo z mednarodno 

usmerjenostjo svojih programov in rezidenčnim programom umestil v mreţo primerljivih 

evropskih centrov. 

 

 

V. Programska zasnova in vsebine 

 

Novi center je zamišljen kot produkcijski, raziskovalni, izobraţevalni, razstavni in druţabni prostor. 

Posvečen bo vizualnim umetnostim (v najširšem pomenu), arhitekturi in oblikovanju, njihovemu 

medsebojnemu povezovanju ter strateškemu povezovanju z gospodarstvom in izobraţevanjem, z 

močnim poudarkom na mednarodnem sodelovanju. Svoje cilje bo Center Rog realiziral s 

strateškim povezovanjem z ustreznimi vladnimi iniciativami in z ţe delujočimi akterji na teh 

področjih ter tako zagotovil kredibilne programe, v katerih bi se prepoznalo tudi gospodarstvo. 

 

Arhitekturno je Center Rog zasnovan tako, da je prostore moţno prilagajati namenu in 

prostorskim potrebam ustvarjanja. 

 

Predstavitveni prostori obsegajo veliko razstavišče v pritličju in večnamenske dvorane v 1. 

nadstropju. Z velikim razstaviščem so povezani: dostop, recepcija, galerijska trgovina, garderoba 

                                                 
7
 Cilj centra je podpirati ustvarjalnost in inovativnost, za kar je med drugim potrebno ustvarjalcem zagotoviti 

dostop do najnovejših tehnologij. 



 54 

za obiskovalce, prostor za izvajanje pedagoških programov, mediateka. Veliko razstavišče bo 

moţno razdeliti na 3 manjše prostore.  

 

Prostori, namenjeni izobraţevanju, so predvideni v večnamenskih dvoranah 1. nadstropja. 

 

Produkcijski prostori v gornjih dveh etaţah objekta obsegajo ateljeje, bivalne ateljeje, delavnice, 

laboratorije. 

 

Druţabni prostor: na stičišču produkcijskih in razstavnih prostorov je v 1. nadstropju predvidena 

kavarna ali restavracija. V arhitekturni rešitvi je povezana s teraso. 

 

Depo za hranjenje razstavnih eksponatov ter opreme za tekoče razstavne dejavnosti je predviden 

v kletni etaţi.  

 

Pisarne so predvidene v 1. nadstropju. 

 

 

Slika: Prerez CSU Rog, MX_SI studio, Barcelona 
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Preglednica: Neto tlorisne površine novega kompleksa glede na program in vsebino8 

 

Program in vsebina 

Površina  

(m²) 

Deleţ 

 (%) 

 

Skupni javno-zasebni program 717,52 2,49  

Javni program 11.087,49 38,54  

   - velika razstavna dvorana 1.824,40 6,34  

   - depo 690,00 2,40  

   - spremljevalni program  2.019,29 7,02  

   - administracija 299,86 1,04  

   - večnamenske dvorane 1.172,87 4,08  

   - bar 75,00 0,26  

   - ateljeji/produkcijski prostori 2.986,47 10,38  

   - garaţe 2.019,60 7,02  

Zasebni program 16.961,73 58,96  

   - restavracije in bari 1.087,74 3,78  

   - trgovine 498,29 1,73  

   - podnivojski prostori bodočega hotela 719,20 2,50  

   - garaţe 14.656,50 50,95  

Skupaj 28.766,74 100,00  

 

 
VI. Predvidena partnerstva in predvideni uporabniki 

 

Za oblikovanje in izvajanje programa v Centru Rog so predvidena programska patnerstva z javnim 

sektorjem (univerza, javne kulturne ustanove, raziskovalni inštituti, …) in zasebnim sektorjem 

(NVO, podjetja, …). Ciljne skupine uporabnikov so oblikovalci, arhitekti, vizualni umetniki, 

znanstveniki, raziskovalci, inovatorji, strokovna publika, študentje, otroci, šolarji, prebivalci 

Ljubljane in turisti. 

Rog bo frekventen, dinamičen center, kjer bodo ustvarjalci in partnerji delovali na projektni bazi. 

Organizacije ali ustvarjalci v Rogu torej ne bodo imeli svojega domicila. Partnerje naj bi se iskalo 

glede na vnaprej izoblikovan program oz. programsko usmerjenost centra. Vprašanje definicije 

programskih partnerstev je trenutno še odprto. Izvajalcem kulturnih programov v javnem interesu 

zakon omogoča, da za uporabo infrastrukture v javnih zavodih plačujejo samo dejanske 

materialne stroške. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti temu, kako se bo center Rog (ţe 

skozi nastajanje) vpenjal v obstoječa institucionalna in socialna omreţja ter kako bo generiral 

nova. Center Rog bo ustanova, ki bo ostoječim ustanovam, organizacijam, dejavnostim in 

zasebnim pobudam komplementarna oz. bo njihove programe nadgrajevala. 

                                                 
8
 Prikazane površine so povzete po projektu PGD. 
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Izobraţevalne in raziskovalne ustanove 

 

MOL v centru Rog predvideva v sodelovanju z zasebnimi in javnimi izobraţevalnimi ustanovami 

izvajanje izobraţevalnih programov, ki bodo del študijskega kurikuluma. Program v Rogu bodo 

lahko zapolnjeval niše na področju izobraţevanja in povezoval študente različnih fakultet in 

akademij. MOL vidi moţnost v projektnem povezovanju študentov s tujimi in domačimi 

strokovnjaki v delovne skupine, v sodelovanju pri razvoju novih produktov, raziskovalnih 

projektov, … 

 

PSPN analiza ugotavlja šibko vključevanje študentov v obštudijske, strokovne dejavnosti in šibko 

povezovanje med njimi. Deleţniki, aktivni na področju javnega visokošolskega izobraţevanja, so 

izrazili potrebo po meddisciplinarnem izobraţevanju, obenem pa izpostavili finančne omejitve pri 

izvajanju dopolnilnih študijskih programov.  

 

Javni zavodi  

 

MOL predvideva, da bodo v Rogu javni zavodi lahko izvajali del svojega programa ter tako 

soustvarjali program na področju razstavne, produkcijske in izobraţevalne dejavnosti. Rog bo 

omogočal nadgradnjo siceršnjega programa javnih zavodov. Velika razstavna dvorana bo npr. 

omogočala prirejanje večjih razstav; preko rezidenčega programa bodo kulturne ustanove lahko 

gostile povabljene ustvarjalce iz tujine; moţne so koprodukcije … 

 

PSPN analiza ugotavlja, je v Ljubljani veliko manših razstavnih prostorov, ni pa velikega 

razstavnega prostora ter da npr. nacionalni Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in mestni 

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) nimata ustrezne infrastrukture za svoji bienalni 

razstavi. Po mnenju deleţnikov je razlog, da javni zavodi ne prirejajo velikih razstav, pomanjkanje 

sredstev, ter da veliko razstavišče samo po sebi ni zadosten pogoj za prirejanje tovrstnih razstav. 

 

NVO in neprofitna podjetja 

 

MOL kot pomembne programske partnerje v centru Rog predvideva NVO in neprofitna podjetja. 

MOL bo preko javnega razpisa izbral organizacije in podjetja, ki bodo v Rogu izvajali programe in 

projekte. Razpisi bodo izhajali iz programskih smernic, ki jih bo določil programski svet Centra 

Rog. Na podlagi teh smernic se bodo oblikovale tudi koprodukcije. 

 

PSPN analiza navaja ţivahno društveno in podjetniško dejavnost na treh izbranih področjih. 

Nadalje ugotavlja, da je sodelovanje med javnimi zavodi in NVO ustaljena praksa, vendar je redko 

vsebinsko, večinoma je le v smislu uporabe infrastrukture. Deleţniki so mnenja, da je v centru 

Rog treba smiselno povezati in podpreti ţe obstoječe iniciative. Nadalje deleţniki menijo, da je za 

ţivahno ustvarjalno ţivljenje centra smiselno ustvariti pogoje za vsebinska sodelovanja in za večjo 

programsko avtonomijo partnerjev. 

 
Gospodarski sektor 

 

Kot pomembnega strateškega partnerja pri razvoju in promociji kulturnih in kreativnih industrij 

(KKI) MOL predvideva gospodarski sektor. Podjetja bodo npr. lahko naročala idejne zasnove 

skupinam študentov in profesionalnih oblikovalcev, arhitektov, raziskovalcev ter tehnologov, ki bi 

jih v ta namen povezal Center Rog. Podjetja bodo s Centrom Rog lahko sodelovala tudi pri 

razvojnih projektih.9 Podjetja bodo lahko zagotavljala dostop do najnovejših tehnologij in ustreznih 

izobraţevanj ter tako spodbujala inovativnost ustvarjalcev. MOL sodeluje tudi v projektu Creative 

Cities, katerega cilj je izkoristiti potenciale kreativne industrije, ustanoviti grozd kreativne 

                                                 
9
 Primeri dobrih praks podobnih centrov v tujini, še posebej v Skandinaviji in Veliki Britaniji, kažejo trend 

vsebinskega odziva na prihajajoče družbene izzive, kot so staranje prebivalstva, klimatske spremembe ipd.   
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industrije, promovirati podjetniška znanja in konkurenčnost kreativne industrije, izkoristiti 

potenciale kreativne industrije za regeneracijo degradiranih mestnih predelov ter tako povečati 

konkurenčnosti in privlačnosti Ljubljane. 

 

PSPN analiza ugotavlja pomanjkanje naročil na področju arhitekture in oblikovanja zaradi 

gospodarske krize. Deleţniki navajajo, da podjetja imajo svoje razvojne skupine ter da nekatera 

podjetja ţe neposredno sodelujejo z izobraţevalnimi ustanovami. PSPN analiza nadalje 

predvideva moţnost vzpostavitve novih modelov sodelovanje med kulturo in gospodarstvom v 

okviru novega Centra Rog. 

 

Lokalni ustvarjalci in ustvarjalke 

 

Velik poudarek Centra Rog je na produkciji, kateri je namenjenih ca 3.000 m2. V 2. in 3. 

nadstropju centra bo na voljo 15–30 (velikost prostorov je prilagodljiva) ateljejev, delavnic, 

laboratorijev in bivalnih ateljejev (t. i. artist-in-residence). MOL predvideva moţnost uporabe 

ateljejev na podlagi razpisov okvirno do 3 let oz. do časa trajanja posameznega projekta, saj je cij 

vzpostaviti dinamičen center. Tudi ustvarjalci, ki ne bodo delovali v Rogovih ateljejih, bodo lahko 

projektno uporabljali skupne produkcijske delavnice, moţna bo izposoja oz. najem opreme za 

namen razvoja posameznih projektov10. Center Rog bo izvajal tudi neformalna izobraţevanja za 

potrebe ustvarjalcev. 

PSPN analiza navaja, da v Ljubljani primanjkuje produkcijskih prostorov in v okviru Centra Rog 

predvideva vzpostavitev novih modelov povezovanja med ustvarjalci, ki bodo omogočali 

kompleksnejšnejše, ambicioznejše projekte. V zvezi s časovnim okvirom uporabe ateljejev 

nekateri deleţniki menijo, da so 3 leta prekratko obdobje. Predvidevajo, da bodo glede na ceno 

prenove tekoči stroški ateljejev visoki. 

 

Sedanji uporabniki Roga 

 

MOL načrtuje, da bodo sedanji uporabniki Roga lahko novi Center Rog uporabljali pod enakimi 

pogoji, kot drugi NVO in ustvarjalci. Uporaba bo torej moţna za tiste sedanje uporabnike, ki so 

dejavni na področjih vizualnih umetnosti, arhitekture ali oblikovanja in ki bodo izbrani na osnovi 

razpisov (za atelje, izvedbo projektov, itd.).  

 

PSPN analiza sedanjo uporabo tovarne Rog izpostavi kot prednost, saj je prispevala k temu, da 

Rog v zavesti javnosti ţe danes obstaja kot urbani kulturni prostor in je na neki način pomemben 

korak v revitalizaciji postindustrijskega območja v prostor umetnosti in kreativnosti. Nekateri 

deleţniki in tuji projektni partnerji Second Chance menijo, da je sedanje dejavnosti smiselno 

integrirati v bodoče vsebine Centra Rog.  

 

Mednarodna partnerstva 

 

MOL predvideva, da se bo Center Rog razvil v institucijo nadnacionalnega pomena, kar bodo 

zagotavljali mednarodni programski svet, mednarodno relevantni programi in partnerstva s 

sorodnimi ustanovami v tujini. Prvi korak k razvoju mednarodne dimenzije Centra Rog je projekt 

Second Chance. Center Rog bo zlasti s 5 bivalnimi ateljeji omogočil pogoje za mednarodno 

izmenjavo ustvarjalcev in raziskovalcev. Ustvarjalci, ki bodo vabljeni na pobudo Centra Rog ali 

njegovih partnerjev, bodo imeli zagotovljene dobre delovne pogoje. 

Na prvem srečanju so deleţniki potrdili, da je vzpostavitev mednarodnega programskega sveta 

pomembna za razvoj mednarodno relevantnega programa. Kot enega od načinov za dosego tega 

cilja so deleţniki izpostavili moţnost, da bi kadrovanje v bodočem centru zastavili mednarodno, 

še posebej pri vodilnih kadrih in umetniških vodjih. 
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Širša javnost 

 

MOL v Centru Rog predvideva programe, namenjene promociji in osveščanju o pomenu 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti; pri tem bo ključno vlogo odigrala razstavna 

dejavnost. Pomembni pa bodo tudi programi, namenjeni izobraţevanju, kulturni vzgoji in 

spodbujanju ustvarjalnosti posameznikov. Center Rog in njegova okolica bosta postala nov 

druţabni center. 

 

Analiza javno-zasebnega partnerstva poda zanimiv primer partnerstva med javno ustanovo in 

njenimi obiskovalci, ki lahko na del programa vplivajo prek članstva.11 

 

 

VII. Model upravljanja  

 

MOL za upravljanje Centra Rog predvideva organizacijsko obliko javnega zavoda. Program centra 

bo za dobo treh let oblikoval programski svet, ki ga bodo sestavljali domači in tuji strokovnjaki s 

področja vizualnih umetnosti in oblikovanja ter arhitekture. Programski svet bo predvidoma štel 

3–5 članov, ki jih bo predvidoma določil direktor ali direktorica zavoda.  

 

 

Slika: MOL za CSU Rog namerava ustanoviti javni zavod z mednarodnim programskim svetom.  

 

 
 

Program bo izvajala skupina zaposlenih in pogodbenih delavcev v javnem zavodu. Glede na 

kompleksnost in raznovrstnost programa ter raznolika partnerstva bo moral novi javni zavod najti 

proţne načine sodelovanja s programskimi partnerji, ki imajo različne pravne oblike (NVO, 

podjetja, ...), povezovanja javnega sektorja in oblikovati proţna pravila za uporabo prostorov. 

 

Po mneju nekaterih deleţnikov je javni zavod pretoga oblika, če ţeli MOL k soustvarjanju 

programa pritegniti gospodarski in NVO sektor. Deleţniki nadalje menijo, da v danem modelu ti 

nimajo dovolj avtonomije oz. moţnosti soodločanja. Kot alternativo so deleţniki predagali bolj 

proţne oblike upravljanja, npr. konzorcijsko upravljanja ali delno upravljanje (z delom centra 
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upravlja javni zavod, z delom pa zasebni sektor (vključno z NVO)). Ministrstvo za kulturo v Rogu 

vidi moţnost razvoja novega upravnega modela, kjer bi del javnega interesa lahko izpolnjevale 

NVO. 

 

 

VIII. Financiranje in zagotavljanje pogojev za delovanje 

 

Finančna shema bodočega Centra Rog še ni izdelana, vendar MOL glede na po površini 

primerljive stroške javnih zavodov ocenjuje, da bo delovanje Centra Rog stalo ca 1.600.000 eur 

letno. Obratovanje in programe v javnem interesu Centra Rog bo financiral MOL, predvidoma v 

višini 60 %, za kar bo povečal kuturni proračun. MOL pričakuje, da se bo center 20-odstotno 

samofinanciral s storitvami, ki jih bo ponujal gospodarstvu, vstopnicami, članstvi, trgovino, 

kavarno, trţenjem pedagoških programov ter oddajanjem prostorov in opreme. MOL predvideva, 

da bo Rog nevralgični center povezovanja mestnih in nacionalnih strategij ter da bo pomemben 

partner MOL-a pri financiranju Roga drţava – Rog se bo predvidoma 20-odstotno financiral iz 

drţavnega proračuna. Glede na pismo o nameri med MK in MOL iz leta 2009 je predvideno, da bo 

MK za razvojne projekte v CSU Rog v letu 2011 in 2012 namenil do 3.000.000 eur. 

Osnutek finančne sheme bo izdelan v okviru projekta Second Chance. 

 

Analiza PSPN navaja kot eno od nevarnosti problem financiranja, v kolikor MOL ne bo pridobil 

daljnoročnih programskih partnerjev. Deleţniki se sprašujejo, iz katerih virov se bo financiralo 

stroške programa in obratovanja novega centra, glede na slabe ekonomske razmere v drţavi. Na 

srečanju deleţnikov je Ministrstvo za gospodarstvo – Sluţba za razvoj in evropske zadeve izrazilo 

podporo projektu Centra Rog in interes za prihodnje sodelovanje. Na področju KKI imajo 

programe in iniciative tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za 

zunanje zadeve, zato sta tudi ti ministrstvi moţna financerja oz. partnerja dejavnosti bodočega 

Centra Rog. 

PSPN analiza ugotavlja, da v Sloveniji ni tradicije strateške promocije izbranih področij, niti 

medresorskih razvojnih politik na drţavnem nivoju. 

 

 

IX. Pilotni projekt 

 

V okviru projekta Second Chance je jeseni 2011 predviden pilotni projekt v obliki infrastrukturne 

investicije v model razstavno-produkcijskega prostora. V neposredni bliţni Roga je predvidena 

kontejnerska arhitektura, katere namen bo preizkus koncepta Centra Rog – tako glede 

vzpostavljanja partnerstev in pridobivanja sredstev kot tudi glede preizkušanja predvidenih vsebin 

in razvoja programov.  


