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Javni program

Center sodobnih umetnosti v Tovarni ROG Tovarna Rog predstavlja eno zadnjih še ohranjenih kvalitetnih primerov stare industrijske arhitekture. Že dalj časa opuščen kompleks 
predstavlja nevralgično točko v mestnem tkivu. 

Od leta 1991, ko je bila v objektu opuščena proizvodnja, do leta 2002, ko je Mestna občina Ljubljana kupila objekt so potekala razmišljanja 
in razprave o prihodnosti tega območja. Vsem razpravam pa je bilo skupno, da se območje nameni javnim predvsem kulturnim 
programom.

Nov namen Tovarne Rog kot prostora za kulturne potrebe mesta predstavlja edinstveno priložnost za predrugačenje pogleda na ta del 
mesta, ki je zaradi neustreznih vsebin postal degradiran. Z novimi vsebinami bo revitaliziran vzhodni del mestnega centra, obenem pa bo 
zaokrožena smiselna povezava med starim mestnim jedrom Ljubljana, Rogom, Metelkovo, Potniškim centrom in Prešernovo ulico.

Preplet vsebin s kulturnim programom; arhitekturni center, center sodobnega oblikovanja, razstavni prostori, ateljeji ter sodobna stanovanja, 
hotel in prodajne galerije se bodo komplementarno dopolnjevali.

mreženje kulturnih institucij v Ljubljani

Center sodobnih umetnosti v Rogu bo za razliko od drugih kulturnih ustanov v mestu ponudil obiskovalcem, 
da  se bodo lahko udeleževali delavnic, tečajev in drugih predstavitev sodobnih likovnih umetnosti. Nove 
izrazne oblike v likovni umetnosti  potrebujejo nove načine posredovanja likovne kulture najširši javnosti. 
Eden od teh je prepletanje umetniških rezidenc in ateljejev za izvajanje sodobnih programov gostujočih 
umetnikov. Drugega predstavlja svet eksperimentalne kulture, ki bo središče raziskovanja v umetnosti in 
znanosti. Tukaj bodo lahko obiskovalci različnih starosti na neposreden, interaktiven način spoznavali različne 
zvrsti umetniškega ustvarjanja in pristopov v znanosti. Izobraževalni program bo dopolnjen z gliptoteko 
z zbirko del sodobnega kiparstva slovenskih avtorjev in znamenitih kiparjev preteklih obdobij. S tem bo 

sklenjen krog predstavitve umetniških praks,  arhitekture in oblikovanja.
 

Center arhitekture in oblikovanja predstavlja vsebinsko nadgradnjo Arhitekturnega muzeja tako z razširitvijo 
zbiralne politike kot tudi v komuniciranju z javnostjo predvsem v odzivanju na aktualno dogajanje. Na program 
arhitekture in oblikovanja se veže tudi program Eko hiše, ki bo promoviral trajnostno gradnjo, učinkovito rabo 

energije, uporabo obnovljivih virov energije, ipd.

Vsak od omenjenih centrov bo obsegal razstavne prostore z možnostjo medsebojnega povezovanja. Vsebine 
ne bodo  nujno vezane zgolj na arhitekturo in oblikovanje, temveč bodo razstavni prostori v smislu optimalne 
rabe namenjeni prirejanju predstavitev iz programa centra sodobnih umetnosti ali gostujočih razstav iz vseh 
področij likovnih umetnosti. Novi razstavni prostori bodo služili tudi za prirejanje večjih likovnih razstav, ki 
jih do sedaj v Ljubljani zaradi omejenega prostora galerij ni bilo mogoče organizirati. Mednarodno primerljive 
študije so pokazale, da sodobno urejeni razstavni prostori pomenijo novo kvaliteto v  kulturni ponudbi mest, 

ki privablja množice obiskovalcev od blizu in daleč.

Zasebni program
Večji del kompleksa Tovarne Rog bo namenjen elitnim stanovanjem in design hotelu. V povezavi z javnim 
programom bo del teh prostorov namenjen tudi muzejskim trgovinam, trgovinam z izdelki slovenskega 
sodobnega oblikovanja in restavracijam. Tovarna Rog bo s svojo vsebino in prepletenostjo programa pomenila 
novo privlačno turistično točko na robu mestnega središča.  S sodobnim arhitekturnim videzom prenovljene 
tovarne in široko ponudbo zanimivih programov za vse kategorije prebivalstva in obiskovalce mesta bo 

omogočala dostop do likovne kulture in likovnega ustvarjanja v najširšem smislu.



Evropska primerljivost
povezovanje s kulturnimi centri v Evropi
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Prenova tovarne Rog predstavlja popolnoma sodoben, evropsko primerljiv pristop, revitalizacije, ki s 
premišljenim povezovanjem kulture in zasebne pobude poživi mesto in mu da nov zagon še posebej z 
raznoliko ponudbo kulturnega turizmu. Razvojni model ustvarjalnega mesta izhaja iz stališča, da je treba 
mesto oživiti s pomočjo kulture. Kulturna politika, ki sledi temu strateškemu cilju, najbolj neposredno 
povezuje kulturo, gospodarstvo in urbani razvoj. V tem smislu arhitektura in oblikovanje spodbujata 
gospodarski razvoja mesta in  dvigujeta kakovost življenja v njem, poleg tega pa razvijata ustvarjalne 
sposobnosti posameznikov. V evropskih mestih, med katerimi poteka bitka za mlade talente, kažejo 
ekonomski kazalci na to, da se sektor kreativnih industrij razvija hitreje kot  drugi deli gospodarstva. 
Ustvarjalne industrije združujejo umetnost, proizvodnjo in raziskovanje. Usmeritev v ustvarjalnost pomeni 
vlaganje v posameznika in njegove sposobnosti, v ideje, domišljijo, intuicijo, iznajdljivost ipd. Končni 
cilj je ustvariti okolje, v katerem bosta inovativnost in inventivnost posameznika postali konkurenčni 
prednosti. Ustvarjalnost sicer ni omejena na umetnost in kulturo, a sta zgled in navdih za ustvarjanje na 

vseh drugih področjih. V tem smislu lahko vplivata tudi na izboljšanje konkurenčnosti mesta.

Kompleks novega Roga bo v programskem smislu v delu javnega programa organiziran v štirih sklopih:
1. Arhitektura in oblikovanje
2. Umetniške prakse
3. Ustvarjalne industrije
4. Predstavitveni prostori in prostori družabnosti 

Med tujimi zgledi, po katerih smo oblikovali programske sklope, velja omeniti zlasti:
Red Hot Design Museum v okviru kompleksa Zollverein v Essnu,
Muzej sodobnih umetnosti, Center George Pompidou v Parizu,
raziskovalno-razvojni komunikacijski center Fabrica Benetton v Trevisu,
center umetnosti in kreativnih industrij Laboral v Gijonu v Španiji.



Tuji zgledi>

CENTER GEORGES POMPIDOU, Pariz
FABRICA, Treviso, Raziskovalno-razvojni komunikacijski center  

LABORAL, Gijon v Španiji, Center umetnosti in kreativnih industrij 

galerija sodobne umetnosti, ki naj bi sprejela 1.800.000 obiskovalcev letno, danes pa jo obišče 4.900.000

TATE MODERN, LONDON, 34.000 m2

elektrarna

ZOLLVEREIN, ESSEN, 24.000 m2

dizajn center, ki se je na svetovni zemljevid podobnih institucij zapisal s prestižno nagrado Red Dot Design Award

rudniški kompleks

MUSEE D’ORSAY, PARIS, 57.000 m2

muzej, ki ga vsako leto obišče 3.000.000 obiskovalcevželezniška postaja

MUSEUMS QUARTIER, DUNAJ, 60.000 m2

kompleks galerij in muzejev obišče 3.400.000 obiskovalcevkasarna

muzej, ki ga vsako leto obišče 3.000.000 obiskovalcevželezniška postaja

kompleks galerij in muzejev obišče 3.400.000 obiskovalcevkasarna

500.000 obiskovalcev letno

letos praznuje šesto obletnico obstoja

železniška postaja

kasarna



revitalizacija kulturne dediščine
Del kompleksa tovarne Rog je na podlagi Odloka o zaščiti 
Poljanskega in Šempetrskega predmestja razglašen za 
kulturni spomenik. Revitalizacija bo priložnost za ponovno 
ovrednotenje značilne industrijske stavbe s pomembnimi 
prvinami tehnične dediščine stare tovarne, ki bo po 
prenovi služila novim vsebinam. Prav tehnična dediščina je 
pomembna osnova za umeščanje novih vsebin, saj s svojimi 
gabariti in razporeditvijo prostorov služi kot fleksibilna in 
večnamenska struktura za različne oblike dejavnosti novega 

centra.
Preureditve stare stavbe bodo zato sledile konservatorskim 
smernicam, k tovarniškemu poslopju prizidani novi objekti 
bodo ustvarili  s sodobnimi arhitekturnimi rešitvami zanimiv 
dialog med preteklostjo in sodobnostjo v prenovljenem delu 

mesta.
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Preureditev tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti predstavlja edinstveno priložnost 
odpiranju  mestnega središča proti predelu Ambroževega trga in Poljan, ki bo s tem postalo 

eno od živahnih razvojnih težišč v procesu prenove mestnega središča.

Tovarna Rog bo povezovala sprehajalne poti ob nabrežju Ljubljanice z novim Potniškim 
centrom in Staro Ljubljano s Poljanami, ki še nimajo kvalitetne kulturne ponudbe. Razvojni 
cilji prenove so torej poleg umestitve sodobne kulture tudi oživitev tega dela mesta, ki bo z 

novimi vsebinami postal privlačen tudi za turiste. 
 

vizija> most in povezava Njegoševe in Roške ulice

peš most in povezava obrežij Ljubljanice

FSI 2.1

Povezava cestnega obroča okoli mestnega jedra z novim 
mostom pri Cukrarni bo prenovo tovarne Rog postavilo v nov 
položaj. Širše območje okoli tovarne Rog bo iz zapostavljene 
strukture postalo novo vezno tkivo med starim mestnim jedrom 
in zaledjem mestnega središča. Življenje ob Ljubljanici se bo 
iz strogega centra pomaknilo ob njenem toku proti vzhodu 
in se povezalo s predvidenimi umetniškimi akademijami ob 

Grubarjevem prekopu v živahno umetniško četrt.  

Preureditev tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti je 
povezana tudi s sklenitvijo cestnega obroča okoli mestnega 
jedra z novim mostom pri Cukrarni in izgradnjo nove stavbe 

mestne uprave na Ambroževem trgu. 

CSU in razvojni cilji

dostopnost
Roška>Njegoševa>sklenjen cestni obroč  

dostop do CSU
Poljanska>Ambrožev trg>Rozmanova>Hrvatski trg



Umetniške prakse
Ljubljana mora poiskati v pogojih globalizacije nove načine, da organizira globalne tokove raznolikosti na način 
zagotavljanja družbene kohezije. Mesto zato potrebuje institucije globalnega pomena in Rog lahko postane kot 

socialno, izobraževalno in kulturno središče prototip takšne ustanove. 
Nov javni prostor bo odprta struktura, organizirana kot nenehno odprt proces izmenjav, vzajemnega izobraževanja, 

komunikacije, sodelovanja. 
Center  bo odprt za vse, ki bi radi odkrivali in razvijali svoje potenciale.  Nove izrazne možnosti vizualne kulture 
potrebujejo nove prijeme in nove poglede na to kako in kje se vizualna kultura lahko predstavi javnosti. Program 
se veže na  umetniške rezidence in ateljeje. S prepletom umetniških rezidenc in ateljejev bo mesto omogočilo 
sodoben ustvarjalni proces na tem področju, primerljiv z mednarodnim prostorom. S tem bodo dane tudi možnosti  

vzpostavitev rezidenčnih programov. 

CSU Programska zasnova

Kreativne industrije
Kreativne industrije združujejo umetnost in raziskovanje. V evropskih 
mestih, med katerimi že poteka bitka za mlade talente, kažejo 
ekonomski kazalci na to, da se sektor kreativnih industrij razvija 
hitreje kot drugi deli gospodarstva.
Razvojni model ustvarjalnega mesta izhaja iz stališča, da je treba mesto 
oživiti s pomočjo kulture. Kulturna politika, ki sledi temu strateškemu 
cilju, najbolj neposredno povezuje kulturo, gospodarstvo in  urbani 
razvoj. Usmeritev v ustvarjalnost pomeni vlaganje v posameznika in 
njegove sposobnosti, v ideje, domišljijo, intuicijo, iznajdljivost. Končni 
cilj je ustvariti okolje, v katerem bosta inovativnost in inventivnost 
posameznika postali konkurenčni prednosti. Ustvarjalnost sicer ni 
omejena na umetnost in kulturo, a sta zgled in navdih za ustvarjanje na 
vseh drugih področjih. V tem smislu lahko vplivata tudi na izboljšanje 
konkurenčnosti. 

Povezovalni člen med  Rogom kot ustvarjalnim središčem in Rogom kot socialno – izobraževalnim centrom,  bo 
vzpostavljen s programom, ki bo obiskovalca popeljal v svet ustvarjalnosti na področju umetnosti in znanosti. 
Središče eksperimentov bo skozi svet kulture in znanosti različnim ciljnim skupinam (otroci, mladostniki in odrasli, 
s poudarkom na tretjem življenjskem obdobju), na interaktiven način omogočal spoznavanje zvrsti kulturnega 

ustvarjanja.
Za razliko od drugih podobnih institucij bo ponudil oziroma poudarjal aktivno vlogo obiskovalcev v procesu  
ustvarjanja in spoznavanja in raziskovanja. V skladu s tem bodo oblikovane  dejavnosti, ki bodo nenehno sledile 
razvoju posameznih kulturnih zvrsti. Obiskovalci se bodo lahko udeleževali delavnic, tečajev in drugih interaktivnih 
predstavitvenih programov. Svet kulture bo kot središče eksperimentov skozi izobraževanje promoviral umetnost, 

kulturo in znanost.
Izobraževalni program bo dopolnjen z gliptoteko kot izobraževalnim modelom na področju kiparstva. S tem 
bo sklenjen krog predstavitve umetniških praks in arhitekture. Z modeli kiparskih stvaritev, tako samostojne 
plastike kot arhitekturnega kiparstva, bo omogočena predstavitev pomembnih sodobnih slovenskih avtorjev in 

avtorjev preteklih obdobij.

2000 m2 600 m2



Arhitektura in oblikovanje
Prevladujoč »vtis« o javnih kulturnih programih naj bi ustvarjal novi arhitekturni in oblikovalski center. S tem ni 
mišljena »muzejska« funkcija posameznega centra, ampak ustvarjalno in distribucijsko jedro oziroma platforma za 
dogodke/dogajanja z navedenih področij. Vsebinska opredelitev sledi dejstvu, da je pomanjkanje teh dveh vsebin 
v Ljubljani (posebej glede na aktualnost produkcije in aktualnost v globalnih tokovih) največji. Center arhitekture 
in oblikovanja pomeni vsebinsko nadgradnjo Arhitekturnega muzeja, tako po osnovni nalogi z razširitvijo zbiralne 
politike na arhitekturne makete, gliptoteko arhitekturnih elementov, ipd. kot tudi v komuniciranju z javnostjo, 

predvsem v odzivanju na aktualno dogajanje.
Vsak od omenjenih centrov naj bi obsegal razstavne prostore z možnostjo medsebojnega povezovanja velikosti 
od ene etaže stare tovarne, do manjših, medsebojno povezljivih ambientov. Vsebine niso nujno vezane zgolj na 
arhitekturo in oblikovanje, temveč so prostori v smislu optimalne izrabe in razumnega trajanja posameznega 

dogodka zapolnjeni z vsebinami, ki kakorkoli mejijo na pojma arhitekture in oblikovanja.
Na program arhitekture in oblikovanja se veže tudi program Eko hiše, ki bo promoviral sodobne pristope k trajnostni 
gradnji in bivanju v  smislu ekološke in nizko-energetske gradnje, uporabo obnovljivih virov energije, učinkovito 

rabo energije, ipd.

Predstavitveni prostori      
Skupni prostori, ki so vitalnega pomena za povezovanje in 
prepletanje med programskimi sklopi centra. Preko teh prostorov 
bo mogoče povezovati dejavnosti in prireditve med Centrom za 
arhitekturo in oblikovanje, kreativnimi  industrijami in  umetniškimi 
praksami. 

CSU Programska zasnova

Kreativne industrije                              600 m2 

Umetnostne prakse                          2000 m2 

1200 m2 4400 m2

svet ex kulture



Zasebni program
Večji del kompleksa Tovarne Rog bo namenjen elitnim stanovanjem in design hotelu. V povezavi z javnim 
programom bo del teh prostorov namenjen tudi trgovinam (art & museum shops) z izdelki slovenskega 

sodobnega oblikovanja in restavracijam. 

Tovarna Rog bo s svojo vsebino in prepletenostjo programa pomenila novo privlačno turistično točko 
na robu mestnega središča.  S sodobnim arhitekturnim videzom prenovljene tovarne in široko ponudbo 
zanimivih programov za vse kategorije prebivalstva in obiskovalce mesta bo omogočala dostop do likovne 

kulture in likovnega ustvarjanja v najširšem smislu.

12800 m2

2000 m2 5300 m2 5500 m2



m2m2

CSU v številkah

Ocena potrebnih površin za javni program 8200

ARHITEKTURA IN OBLIKOVANJE            1200
Center arhitekture, Eko hiša, arhiv 700

Center oblikovanja                    100

predstavitveni prostori                                   400

KREATIVNE INDUSTRIJE            600
laboratoriji (oblikovanje, zvok, video, fotografija, novi mediji)  450

predavalnici  150

UMETNIŠKE PRAKSE            2000
biva lni ateljeji (art resi dence )                                    500

ateljeji (ust va rjalne delavn ice )                                  1000

svet kulture 500

PREDSTAVITVENI PROSTORI            4400
namenske razstavne dvorane (likovna razstavišča)             1200

ve čn amenska  razst avn a dvo rana                                          900

skl adišča , tehničn i prost ori                                           700

info, mediateka, čitalnica 600

depo 1000

Ocena potrebnih površin za zasebni del 12800

STORITVE            2000
Restavracija 600

Bar                    200

book&art shop, prodajne galerije                                   1200

DESIGN HOTEL            5300
100 sob

STANOVANJA           5500
stanovana                                    3500

elitna stanovanaja                                  2000
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Prostorski diagram programa CSU
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