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ROGLAB – PILOTNI PROJEKT CENTRA ROG 
 

 
Arhitektura: Jure Kotnik 

RogLab je pilotni projekt za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta 
Second Chance. Ta povezuje pet mest – Nürnberg, Leipzig, Benetke, Krakov in Ljubljano, ki 
sodelujejo pri razvoju nekdanjih industrijskih območij v kulturne in ustvarjalne prostore. 
Ljubljanska partnerja Second Chance sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta 
Ljubljane, ki v projektu sodelujeta z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center 
Rog, ki bo posvečen arhitekturi, oblikovanju in sodobni umetnosti. Second Chance pilotni 
projekt je naložba Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), ki bo z RogLabom tudi 
upravljal.  
 
RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, 
njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, 
izobraževanje, znanost, okolje, prostor, …) ter mednarodnemu mreženju. Namen RogLaba je 
v malem merilu razvijati in v praksi preskušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi 
po prenovi nekdanje tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru 
Rog.  

V tem smislu je pomemben cilj RogLaba opredeliti ekonomski in pravni model partnerskega 
sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami ter uporabniki javne kulturne 
infrastrukture, na način, da se hkrati omogoči uresničitev javnega interesa in ciljev projekta, 
ki jih je izhodiščno oblikoval javni partner (MGML), s cilji in interesi, ki jih zasledujejo 
potencialni partnerji projekta. 
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Septembra 2012 bo javni partner (MGML) na Petkovškovem nabrežju v neposredni bližini 
nekdanje tovarne vzpostavil javno infrastrukturo v obliki kontejnerskega objekta, v kateri bo 
deloval RogLab. Objekt bo opremljen z osnovno opremo potrebno za delovanje delavnice za 
3D oblikovanje in tiskanje (glejte Aneks_3_Tehnicni_podatki). 3D delavnica bo integralni del 
RogLaba. Ponujala bo tehnologijo in storitve hitrega prototipiranja in služila kot osnova za 
razvoj partnerstev z malimi podjetji na področju kreativnih industrij, izobraževalnimi in 
raziskovalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, ipd.  
 
3D delavnica ni namenjena podvajanju storitev komercialnih ponudnikov, temveč predvsem 
podpori izobraževalnim in svetovalnim storitvam ter eksperimentiranju s 3D tehnologijami in 
izdelovanju enostavnejših proizvodov. V sodelovanju z izbranimi partnerji bomo osnovno 
opremo za 3D delavnico dopolnili iz sredstev projekta Second Chance. 

Postavitev in oprema objekta je del projekt Second Chance, ki je financiran iz programa 
CENTRAL EUROPE, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). V okviru 
pilotnega projekta se bo vzpostavila partnerska mreža zainteresiranih partnerjev projekta, v 
okviru katere se bo upravljajo z vzpostavljeno infrastrukturo in izvajalo dogovorjen program 
ter dejavnosti. 

Glede na pravila programa Srednja Evropa bo RogLab v obratovanju vsaj do leta 2018 oz. bo 
po prenovi tovarne Rog lahko vključen v kompleks novega Centra Rog. 

CILJNE SKUPINE POTENACILNIH PROGRAMSKIH PARTNERJEV 

Interes javnega partnerja (MGML) je, da se v RogLabu poveže čim širši krog potencialnih 
partnerjev, tako iz zasebnega sektorja (gospodarstva), kot iz sfere nevladnih in neprofitnih 
organizacij, fakultet in drugih znanstvenoraziskovalnih organizacij, do posameznih 
strokovnjakov, raziskovalcev, študentov in ne nazadnje naročnikov in uporabnikov storitev ter 
proizvodov, ki bi se lahko razvijali v okviru RogLaba. Potencialne partnerje projekta lahko glede 
na njihove interese za vstop v projekt razdelimo v tri ključne skupine: 

a) komercialni uporabniki, ki vidijo v sodelovanju v okviru RogLaba svoj poslovni interes –  
bodisi na način razvoja novih storitev ali proizvodov oz. izboljšanja obstoječih bodisi 
kot uporabo javne infrastrukture za svoje »komercialne« potrebe, bodisi kot sredstvo 
za promocijo in vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov, izmenjavo idej, sodelovanje 
v skupnih razvojnih ali raziskovalnih projektih, pridobivanju in izmenjavi znanja ter 
izkušenj, ipd.; 

b) nekomercialni uporabniki, ki vidijo v sodelovanju v okviru RogLaba možnost dostopa 
do sodobne javne infrastrukture, ki jo lahko uporabijo pri svojem znanstveno-
raziskovalnem ali eksperimentalnem delu in izobraževalnem procesu. Ključen interes 
navedene skupine je v pridobivanju in izmenjavi znanja ter izkušenj in koriščenju javne 
infrastrukture. 

c) uporabniki oz. naročniki storitev in proizvodov, ki jih razvijata prvi dve skupini 
uporabnikov. 
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Cilj partnerske mreže je vzpostavitev kreativnega in inovativnega okolja, ki bo osnova za 
izmenjavo znanja, izkušenj in idej med partnerji znotraj mreže ter dopolnjevanje in nadgradnja 
obstoječih dejavnosti ter infrastrukture partnerjev.     
 
RogLab ni komercialno naravnan, tako da njegov cilj ni ustvarjanje dobička, kljub temu pa se 
zasleduje cilj, da se vzpostavi partnersko mrežo na način, da se bo v kar največjem možnem 
deležu samofinancirala. Pri tem ni nujno, da partnerji prispevajo le finančna sredstva, kot 
nadomestilo za uporabo javne infrastrukture, ampak lahko v pilotni projekt prispevajo svoje 
kadre, znanje, storitve, vzdrževanje opreme, potrošni material, podporo, izvedbo dejavnosti, 
ipd. 
 
Na osnovi poziva izbrani partnerji bodo oblikovali partnersko mrežo, ki bo zagotavljala 
izvajanje dogovorjenega programa in dejavnosti, optimalno izkoriščenost vzpostavljene javne 
kulturne infrastrukture, vključitev čim širšega kroga strokovne in splošne javnosti, oblikovanje 
skupnega poslovnega in organizacijskega modela, obenem pa omogočala prenos znanj, 
izkušenj ter dopolnjevanje infrastrukture in sinhronizacijo dejavnosti znotraj partnerske 
mreže. 

 

 
Slika: Prerez Centra sodobnih umetnosti Rog, MX_SI studio, Barcelona, 2008. 
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