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Na podlagi 74. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ob smiselni uporabi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Muzej in 
galerije mesta Ljubljane objavlja 

 
JAVNI POZIV ZA PROGRAMSKA PARTNERSTVA ZA ROGLAB – PILOTNI PROJEKT CENTRA ROG 
 
PREDMET POZIVA 
Programska partnerstva za RogLab – pilotni projekt Centra Rog  
RogLab je pilotni projekt za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta Second 
Chance. Investitor je Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML). 
 
RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem 
objektu skupne površine 30m², ki bo konec septembra 2012 postavljen na Petkovškovem 
nabrežju v Ljubljani. Posvečen bo dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne 
umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji 
(gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, …) ter mednarodnem sodelovanju. 
Integralni del RogLaba je 3D delavnica, ki nudi tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, 
podporo ustvarjalnosti in spodbudo strokovnemu razvoju na ciljnih področjih.  
 
Glede na pravila programa Srednja Evropa, iz katerega je Second Chance sofinanciran, bo 
RogLab v obratovanju vsaj do leta 2018 oziroma bo po prenovi tovarne Rog lahko vključen v 
kompleks novega Centra Rog. 

 
1. CILJNA PODROČJA 
3D-tehnologija za hitro prototipiranje, arhitektura, oblikovanje (industrijsko, grafično, modno, 
prostorsko, unikatno), vizualne umetnosti (v najširšem pomenu). 
 
2. ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA DEJAVNOSTI: OD 1. OKTOBRA 2012 DO 1. OKTOBRA 2013 
 
3. VSEBINSKE SMERNICE 
S programsko naravnanostjo RogLaba želimo okrepiti povezave med ustvarjalnimi 
dejavnostmi in podjetništvom; spodbujati ustvarjalne rabe 3D-tehnologij; omogočati 
interdisciplinarno sodelovanje in raziskovalno ter k inovacijam naravnano ustvarjalnost ter 
prenos znanj; razvijati projekte, ki razpirajo aktualne teme v urbanem okolju in naslavljajo 
izzive v arhitekturi in oblikovanju, s poudarkom na družbeni in okoljski odgovornosti. 
 
4. KOMU JE POZIV NAMENJEN 
- Mikro, mala in srednja podjetja  
- Nevladne organizacije 
- Izobraževalne in/ali raziskovalne ustanove 
- Kulturne institucije 
 
5. VRSTE DEJAVNOSTI PO SKLOPIH 
a) Svetovanje uporabnikom 3D delavnice in vzdrževanje strojne opreme 
b) Izobraževalne in/ali produkcijske delavnice 
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c) Kulturna vzgoja 
d) Predavanja  
e) Vsebinsko zaokrožen kombiniran sklop izobraževalnih oz. produkcijskih delavnic in/ali 
kulturne vzgoje, predavanj.  
f) Prodajne razstave  
 
6. POGOJI SODELOVANJA  
 
I. SPLOŠNI 
 

- Pri izboru programa bodo imeli prednost prijavitelji z izkazanimi izkušnjami na področju 
organizacije in izvajanja v pozivu navedenih dejavnosti, pri čemer bo merilo tudi kvaliteta in 
obseg ponujenih dejavnosti ter njihova skladnost s cilji MGML ter višina in predviden način 
financiranja ponujenega programa. 

- Partnerji RogLaba lahko uporabnikom zaračunavajo stroške materialov in stroške lastnih 
kadrov. 
- Prijavljene dejavnosti se lahko deloma odvijajo tudi v drugih prostorih (poleg RogLaba), če to 
zahteva vsebina programa.  
- Prijavitelji lahko obenem prijavijo različne sklope dejavnosti, pri čemer morajo vsakič 
upoštevati pogoje posameznega sklopa. Vsak sklop bo obravnavan in ocenjen posamezno. 

 

V okviru pilotnega projekta MGML programskim partnerjem omogoči: 

a) Vključitev v partnersko mrežo, ki bo sooblikovala vsebine in načine delovanja RogLaba.  

b) Dostop in uporabo vzpostavljene javne kulturne infrastrukture z vsemi obratovalnimi stroški1 
za izbrane programe. 

c) Dostop in uporabo infrastrukture RogLaba z vsemi obratovalnimi stroški tudi izven 
prijavljenih programskih dejavnosti, v kolikor gre za neprofitno dejavnost partnerjev. 

d) Osnovno tehnično pomoč pri izvedbi pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta. 

e) Izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti. 

f) Koordinacija dejavnosti v okviru RogLaba in sinhronizacijo dejavnosti znotraj partnerske 
mreže. 

g) Skupni tiskani promocijski material za potrebe Roglaba in dejavnosti partnerske mreže. 

h) Promocijo prek projekta Second Chance, ki vključuje mrežo 5 evropskih mest (Benetke, 
Leipzig, Nürnberg in Krakov). 

i) Promocijo prek spletne strani in e-novičnika RogLaba. 

j) Možnost oglaševanja na zunanjih površinah RogLaba. 

k) Sooblikovanje pogodb za programska partnerstva z ustrezno strokovno podporo in v 
sodelovanju s programskim partnerjem. 

l) Sooblikovanje skupnega poslovnega in organizacijskega modela za RogLab in promocijo 
partnerske mreže z ustrezno strokovno podporo ter v sodelovanju s programskimi partnerji. 

m) Dopolnjevanje osnovne strojne in programske opreme RogLaba v posvetovanju s 
programskimi partnerji iz sredstev projekta Second Chance. 

                                                 
1
 Obratovalni stroški: stroški elektrike, interneta, čiščenja in sanitarij, zavarovanja, vode. 
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n) Finančni prispevek Mestne občine Ljubljana k skupno trem dogodkom pod pogojem, da v 
njih sodeluje gost/ja iz enega od 4 partnerskih mest projekta Second Chance (Leipzig, Nürnberg, 
Benetke, Krakov).  

o) Potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev 
izvajalca projekta. 
 

Partnerji zagotavljajo naslednje:  

a) Kvalitetno in odgovorno opravljanje storitev. 

b) Financiranje prijavljenega programa. 

c) Strokovno vsebinsko in tehnično pripravo progama. 

d) Strokovno usposobljen kader za izvedbo programa. 

e) Kritje morebitnih stroškov materialov za 3D delavnico in plačilo stroškov strokovne 
tehnične podpore za uporabo 3D delavnice po dogovoru. 

f) Pripravo besedil v slovenskem in angleškem jeziku ter vizualnega gradiva za objavo na 
spletnem mestu RogLaba. 

g) Pripravo sporočil za medije v slovenskem jeziku in vizualnega gradiva. 

h) Sodelovanje pri pripravi pogodbe in poslovnega modela.  

i) Povrnitev RogLaba v prvotno stanje po zaključeni uporabi. 
 

 

II. POSEBNI POGOJI SODELOVANJA PO DEJAVNOSTIH: 
 
A. Sklop: Svetovanje uporabnikom 3D delavnice in vzdrževanje strojne opreme  
Ciljni partnerji: zasebne in javne organizacije, ki delujejo na področju 3D-tehnologij in hitrega 
prototipiranja. 
Ciljna publika: strokovne javnosti (študenti, profesionalni ustvarjalci, podjetja,…) in splošne 
javnosti (naredi-sam mojstri, ljubiteljski ustvarjalci, …) 
Opis dejavnosti: a) strokovna podpora uporabnikom pri računalniški pripravi načrtov za 3D-
oblikovanje in pri personalizirani 3D-izdelavi (od ideje do končnega proizvoda);  
b) sodelovanje pri izobraževalnih, produkcijskih in ustvarjalnih delavnicah. 
Partner dodatno zagotavlja:  
- Strokovno usposobljen kader. 
- 1x tedensko plačljivo svetovanje uporabnikom 3D delavnice2 in/ali 1x mesečno brezplačno 
sodelovanje pri izobraževalnih oz. produkcijskih delavnicah drugih partnerjev RogLaba, 
- Dobavo materiala za 3D delavnico.3  
- Strokovno vzdrževanje strojne opreme.  
- Možnost souporabe lastne infrastrukture in opreme za izdelavo ali poobdelavo pod 
dogovorjenimi pogoji.4 
MGML zagotovi: kritje obratovalnih stroškov,5 kritje stroškov vzdrževanja strojne opreme.  

                                                 
2
 Prosimo, da cenik svetovanja predlagate v prijavnem obrazcu. Cena svetovanja bo pomembno 

merilo pri izboru ponudnikov.  
3
 Stroške materialov krijejo uporabniki RogLaba. 

4
 Prosimo, da pogoje souporabe lastne infrastrukture in opreme predlagate v prijavnem obrazcu.  

5
 Obratovalni stroški: stroški elektrike, interneta, čiščenja in sanitarij, zavarovanja, vode.  
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Drugi pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 

Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji. 
 
B. Sklop: Izobraževalne in/ali produkcijske delavnice 
Ciljna publika: strokovne javnosti (študenti, raziskovalci, profesionalni ustvarjalci, podjetja,…). 
Št. delavnic: najmanj 3. 
Opis dejavnosti: a) eno- ali večdnevne delavnice, katerih namen je spoznavanje 3D-tehnologij 
in hitrega prototipiranja od ideje do proizvoda;  
b) eno- ali večdnevne delavnice, ki obravnavajo bodisi aktualne izzive na ciljnih področjih 
bodisi povezovanje ustvarjalnosti in podjetništva ter omogočajo meddisciplinarno 
povezovanje ter prenos znanj. 
Termin: vsaj 1 od delavnic mora biti izvedena v letu 2012. 
Pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 
Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji.  
 
C. Sklop: Kulturna vzgoja 
Ciljna publika: splošne javnosti (mladina, otroci, naredi-sam mojstri, ljubiteljski ustvarjalci, …). 
Št. delavnic: najmanj 3. 
Opis dejavnosti: delavnice, katerih namen je spoznavanje in ustvarjalna raba 3D-tehnologij, 
spodbujanje in podpora ustvarjalnosti in inovativnosti, osveščanje o pomenu oblikovanja, 
arhitekture, kulture prostora, vizualnih umetnostih in aktualnih izzivih na ciljnih področjih.  
Termin: vsaj 1 od delavnic mora biti izvedena v letu 2012. 
Pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 
Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji. 
 
D. Sklop: Predavanja  
Ciljna publika: strokovne javnosti (študenti, raziskovalci, profesionalni ustvarjalci, …) in 
splošne zainteresirane javnosti.  
Št. predavanj: najmanj 3. 
Opis dejavnosti: predavanja, katerih namen je poglobljen razmislek a) o aktualnih temah in 
izzivih v sodobni arhitekturi, oblikovanju, vizualnih umetnostih; b) o povezavi med 
ustvarjalnimi dejavnostmi in podjetništvom (koncept kreativnih industrij). 
Termin: vsaj 1 od predavanj mora biti izvedeno v letu 2012. 
Pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 
Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji. 
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E. Vsebinsko zaokrožen kombiniran sklop: izobraževalne oz. produkcijske delavnice in/ali 
kulturna vzgoja, predavanja 
Ciljna publika: (B,C,D). 
Št. dogodkov: najmanj 3. 
Opis dejavnosti: vsebinsko zaokrožen sklop delavnic in/ali predavanj.   
Termin: vsaj 1 dogodek mora biti izveden v letu 2012. 
Pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 
Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji. 
 
F. Sklop: Prodajne razstave 
Ciljna publika: splošne javnosti – prebivalci in obiskovalci Ljubljane ter strokovne javnosti. 
Št. prodajnih razstav: 4. 
Opis dejavnosti: prodajne razstave izdelkov 4 različnih oblikovalcev ali skupin.  
Termin in pogostnost: 4 sobote dopoldne. 
Partner dodatno zagotavlja: plačilo stroškov prodajalca oz. varovanja, postavitev razstave.  
Drugi pogoji sodelovanja: glejte pod splošne pogoje. 
 
Izbere se lahko eden ali več partnerjev, ki bodo medsebojno komplementarni. Način izvajanja 
dejavnosti in pokrivanja stroškov ter brezplačna uporaba infrastrukture izven prijavljenih 
programskih dejavnosti bodo opredeljeni v fazi dialoga skupaj s potencialnimi partnerji. 

 
7. TEMELJNI PRINCIPI OBLIKOVANJA PARTNERSKE MREŽE SLONIJO NA: 
- Odprtosti mreže različnim interesnim skupinam in transparentnosti vzpostavljenih razmerij, 
kar se zagotovi skozi javno objavo poziva za sodelovanje in sam postopke oblikovanja 
partnerske mreže. 
- Jasni opredelitvi pravic in obveznosti posameznih partnerjev, kar se zagotovi v fazi izbora 
partnerjev in jasnem oblikovanju pogodbenih določb. 
- Fleksibilnosti vzpostavljenih razmerij, ki se zagotavlja na način, da se partnersko mrežo 
dopolnjuje glede na izkazane potrebe (odprtost javnega poziva za nove partnerje) in da se 
aktivno vključi potencialne partnerje, da predstavijo svojo vlogo in prispevek znotraj 
partnerske mreže. 
- Odgovornosti vseh partnerjev glede prevzetih nalog in glede uporabe javne kulturne 
infrastrukture, kar se zagotavlja skozi pogodbeno opredeljeno sankcioniranje v primeru 
morebitnih kršitev prevzetih zavez. 
- Pogodbenemu reševanju potencialnih konfliktnih situacij ali razmerij med partnerji RogLaba 
in v okviru javnega poziva, kjer imajo prednost obstoječi partnerji pred morebitnimi novimi 
partnerji z namenom izogibanja konfliktnim situacijam. 
 
OPOMBA: Partnerji za svetovanje uporabnikom 3D delavnice  in vzdrževanje strojne opreme – 
imajo specifične dolžnosti, ki so opisane pod točko 6./II./A. 
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8. PRIJAVNI OBRAZEC 
- Glejte Aneks_2_Obrazec. 

 
9. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Rok za oddajo predlogov je 14. september 2012 (poštni žig).  
Prosimo, da vloge s prilogami oddate priporočeno po pošti na naslov Muzej in galerije mesta 
Ljubljane, Gosposka 15, 1000 Ljubljana (s pripisom: Javni poziv – RogLab). Prijav osebno ne 
sprejemamo. 
 
V primeru, da s tem javnim pozivom ne bodo v celoti zasedene vse proste kapacitete RogLaba 
bo objavljen nov javni poziv, s katerim se bo potencialnim partnerjem ponudilo preostale 
kapacitete. 
 
10. IZBOR PROGRAMSKIH PARTNERJEV 
O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 1. oktobra 2012. 
Prijave bo obravnavala strokovna komisija. 
 
11. POSTOPEK DIALOGA  
Prejete prijave bo najprej pregledala strokovna komisija. Izbrani prijavitelji bodo povabljeni, da 
se udeležijo dialoga. Predmet dialoga bo predstavitev predlogov programov s strani 
prijaviteljev, opredelitev pravic in obveznosti partnerjev, opredelitev terminskih in stroškovnih 
parametrov izvajanja programov ter uskladitev vzorca partnerske pogodbe. Faza dialoga se bo 
zaključila z oddajo končne pisne ponudbe, ki bo vsebovala parafiran vzorec usklajene 
partnerske pogodbe. Na tej podlagi bo ob upoštevanju meril za izbor izdan sklep o izbiri 
partnerjev. Po pravnomočnosti akta izbire bodo z izbranimi partnerji podpisane pogodbe, ki 
bodo osnova za izvajanje potrjenih programov. 
 
12. DODATNE INFORMACIJE 
Meta Štular (vodja projekta za MGML): meta.stular@mgml.si,  
Urška Jurman (koordinatorica projekta): urska.jurman@ljubljana.si,  
po telefonu 01 241 25 49 vsak dan od 13:00 do 15:00.  
 
Veselimo se vaših predlogov in sodelovanja! 
 

       
      Blaž Peršin, direktor MGML 
 
Ljubljana, 21. junij 2012 
 
Priloge: 
- Aneks_1_RogLab 
- Aneks_2_Obrazec 
- Aneks_3_Tehnicni_podatki 
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