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1. UVOD 

 

1. 1. Identifikacija kulturne dediščine 

EŠD1:    10060  

Ime enote:    Ljubljana - Poslopje tovarne Rog 

Sinonim:   Janeževa strojarna, Industrija usnja in usnjarskih izdelkov  

   Carl Pollak d.d., Indus d.d. 

Vrsta dediščine:  kulturna dediščina 

Varstvena skupina:  umetnostna in arhitekturna dediščina 

Način varovanja:                     Poslopje tovarne Rog v Ljubljani je v skladu z 11. členom  

 Zakona o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS 7/19992  

 vpisan v Register nepremične kulturne dediščine3  

Kraj, lokacija:   Trubarjeva 72, Ljubljana 

Občina:   Mestna občina Ljubljana 

Katastrska občina:  k.o. Tabor 

Parcelna številka:   3656 

Lastnik:   Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana 

Naročnik konservatorskega  

programa:   Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno 

dejavnost, Mestni trg 15, Ljubljana 

Pristojna strokovna služba: ZVKDS, OE Ljubljana 

Zanjo:    Boris Vičič, univ. dipl. arheolog 

Odgovorna konservatorka:  Tatjana Adamič, univ. dipl. umet. zgod., višja konservatorka  

Zaporedna številka elaborata:  

                                                 
1 Evidenčna številka dediščine v Registru nepremične kulturne dediščine 

2 10.člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (UL RS 1999/7, str. 555-564) pravi: Dediščina je po tem zakonu 

varovana na podlagi vpisa v register dediščine iz 11. člena ali pridobitve statusa spomenika v skladu z 12., 13., in 17. 

členom tega zakona. 

3 V obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 1999 je bilo poslopje tovarne Rog začasno razglašeno za kulturni 

spomenik. 
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1. 2. Pravna podlaga 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine, Ur. list RS  7/1999 (vpis v RKD) 

• Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in 

zgodovinski spomenik, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 46/90-2229  

• Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za 

kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 

18/90-942, 27/91-1211  

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje CI 5/6 Rog, UL RS 22/98 – 944 

 

 

Copyright 2006 MOL Oddelek za urbanizem, LUZ d.d. 
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1. 3. Namen izdelave konservatorskega programa 

 
Mestna občina Ljubljana pripravlja dokumentacijo za urbanistično – arhitekturni natečaj za 

območje nekdanje tovarne Rog ter namerava na podlagi rezultatov natečaja prenoviti poslopje 

tovarne Rog za nove dejavnosti. Konservatorski program vsebuje tako usmeritve, ki jih bo 

potrebno vključiti v natečajne podloge kot tudi konkretne smernice za prenovo tovarniškega 

objekta.   

Pollakova vila in Wratschov dvorec nista predmet pričujočega konservatorskega programa. 

 

1. 2. Delovna skupina 

 

Odgovorna konservatorka:  Tatjana Adamič, univ. dipl. um. zgod., višja konservatorka 

Sodelavci:    Igor Peršolja, univ. dipl. ing. gradbeništva, restavrator, ZVKDS,  

Restavratorski center; 

Sabina Ravnikar, univ.dipl.umet.ugod., konservatorka,  

ZVKDS, OE Ljubljana 

Irena Vesel Kopač, univ. dipl. ing arh, konservatorka, ZVKDS, 

OE Ljubljana 

Konzultantka:   dr. Sonja Ifko, univ.dipl.ing.arh., Univerza v Ljubljani, Fakulteta  

za arhitekturo 

Recenzentka:   doc. dr. Breda Mihelič, prof. um. zgod., znanstvena svetnica, 

Urbanistični inštitut RS 

 

Sodelavca za posamezna področja: Boris Vičič, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetovalec 

     Aleksandra Renčelj, univ. dipl. etn. in kult. antropologinja 
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2. ANALITSKE OSNOVE 
 

2. 1. Arheologija 

 

Doslej z obravnavanega območja ne poznamo ostalin iz starejših arheoloških obdobij. Lega ob 

Ljubljanici kljub temu nakazuje možnost poselitve prostora že od zgodnjih obdobij človekove 

prisotnosti, predvsem pa ga razumemo kot del komunikacije iz osrednjega ljubljanskega prostora 

ob Ljubljanici in Savi proti vzhodu. 

Kljub temu, da je predel z izgradnjo tovarniškega kompleksa doživljal številne posege in 

spremembe, bodo morala zemeljska dela potekati pod arheološkim nadzorom pristojne službe. 

 
 
2. 2. Položaj dediščine v prostoru 

 

2. 2. 1. Območje tovarne 
 
 
V Šempeterskem predmestju je v 18. stol stal le lazaret 

in nekaj stavb, sicer pa je bilo območje nepozidano, kot 

je razvidno iz Florjančičevega tlorisnega načrta 

Ljubljane iz leta 1744.  

 

 

J.D.Florjančič, Veduta in tlorisni načrt Ljubljane, 1744 (izsek), 

vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 19914  

Šempetrsko predmestje je nastajalo postopoma, iz dveh naselbinskih jeder. Po eni strani se je 

širilo od Špitalskih mestnih vrat proti vzhodu, po drugi strani pa od Šempetrske cerkve proti 

mestu. Zemljišče, na katerem stoji poslopje nekdanje Pollakove usnjarske tovarne, leži med 

obema jedroma. Morda je bilo prav to dejstvo razlog, da je ostalo na južni strani tako dolgo 

nepozidano. Okrog leta 1820 je bilo predmestno pozidano do odcepa ceste oz. kolovoza v 

Kravjo dolino in na Friškovec, z neprekinjeno vrsto usnjarskih hiš in strojarn na bregu 

                                                 
4 Branko Korošec: Ljubljana skozi stoletja, Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti, Ljubljana 1991 (od tod citirano: 
Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 1991) 
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Ljubljanice, vmes sta bili tudi manjši varilnici piva. Na severni strani tedanje Sv. Petra ceste so 

stale kmečke hiše z vrtovi.  

V Šempetrskem predmestju so se od nekdaj naseljevali predvsem usnjarji, irharji, strojarji, 

barvarji, torbarji, skratka obrtniki, ki so uporabljali pri delu zdravju škodljiva barvila in kemikalije. 

Zaradi neprijetnega vonja, ki so ga te obrti širile, niso nikoli imele prostora v mestu, ampak izven 

mestnega obzidja, tik ob vodi, kamor so obrtniki splakovali odpadne snovi. Obrtniške hiše so do 

19. stoletja segale prav do rečnega brega. Pozneje pa se je začelo urejanje nabrežij. Na stare obrti 

še vedno spominjajo nekatere ohranjene strojarske hiše na Trubarjevi ulici z značilnimi 

prezračevalnimi odprtinami na strehi (hiš Trubarjeva 20, 22), kjer so sušili kože in tudi nekatera 

ulična imena, kot je npr. ulica Za čreslom ali Usnjarska.  

J. H. Seykotta, Načrt glavnega mesta Ilirskega 

kraljestva Ljubljane, 1820 

vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 1991 

   

E. Lutteroti, načrt pokrajinskega glavnega mesta 

  Ljubljana, 1860 

vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 1991 

 

Na načrtu Ljubljane iz leta 1820 je trikotnik med današnjimi ulicami Usnjarsko, Trubarjevo, 

Rozmanovo in Petkovškovim nabrežjem še nepozidan, razen severovzhodnega vogala, na 

katerem že stoji hiša in dve manjši poslopji. Na mestu današnje Rozmanove ulice je vrisana 

poljska pot. Trubarjeva ulica je bila v tistem času že strnjeno pozidana do Usnjarske ulice. Na 

severni strani, proti vzhodu, pa so stale posamezne hiše. Na Petkovškovem nabrežju so bile 

posamezne hiše postavljene tik ob rečni breg. 

Na Lutterotijevem načrtu Ljubljane iz leta 1860 je že opaziti pozidavo ob Rozmanovi cesti. Na 

jugovzhodnem vogalu trikotnega zemljišča, ob današnjem Petkovškovem nabrežju že stoji 
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Wratschkov dvorec z vrtom v zaledju. Sicer pa je osrednje zemljišče še vedno nerazparcelirano in 

nepozidano.   

Reambulančni kataster za Kranjsko,  

1867 – 1882, Ljubljana – Kapucinsko predmestje, 

izrez, vir: Arhiv Slovenije 

Ciril Metod Koch, Načrt mesta Ljubljana, 

 ponatis 1905  

vir: Korošec: Ljubljana skozi stoletja, 1991 

Na reambulančnem katastru za Kranjsko pa je na območju današnje tovarne Rog že vrisano  

poslopje prve Janescheve strojarne iz 1871, medtem ko je na Kochovem načrtu mesta že 

zabeležena širitev Pollakove tovarne usnja po letu 1900 in industrialčeva stanovanjska vila iz 

1904.  

Današnja situacija tovarne Rog odraža razvoj 

tovarne po 2. svetovni vojni, ko je ta prešla v 

državno last oziroma v uporabo tovarne 

Rog. Zadnja velika prezidava objekta in 

prizidava pomožnih objektov je bila 

izvedena v dveh obdobjih -  1953 in 1963. 

 

Današnja situacija tovarne Rog, načrt ortofoto 

vir: Geodetska uprava RS  
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2. 3. Morfološke značilnosti 

 

2. 3. 1. Stavbno-konstrukcijske značilnosti 

 

Zgodovina industrijske dejavnosti na območju današnje tovarne Rog sega v zadnjo četrtino 19. 

stoletja. 1871 je namreč tedaj pašno zemljišče kupil Ivan Janesch5  in na njem sezidal pritlično 

strojarno. Na njenem mestu je 1879 zgradil enonadstropno klasično grajeno obokano opečnato 

tovarniško poslopje, ki je bilo tedaj največje v Ljubljani. Razpon banjastih obokov je bil približno 

8,5 m, dolžina tovarniške dvorane pa približno 120 m.  Ko je leta 1882 tovarno prevzel Ivan 

Janesch, ml., je povečal proizvodnjo in tovarni prizidal drugo nadstropje ter ga prekril z 

dvokapno streho. Objekt na zunaj ni izražal industrijske vsebine in se je oblikovno prilagajal 

predmestni okolici. 

 

Podoba Janeževe strojarne (že v lasti Carla Pollaka)  na stari razglednici, po 1904, vir: ZAL, fototeka 

                                                 
5 Rodbina Janesch je bila najodličnejša ljubljanska strojarska rodbina, ki je do leta 1879 vodila strojarsko obrt v 

stavbah št. 5 in 6 Šempetrskega predmestja, kjer je vse od leta 1770 živel Janeschev rod.  
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Janeschevo tovarno je leta 1900 kupil veletrgovec z usnjem Carl Pollak. Ta  je tovarno povečal in 

moderniziral ter razširil proizvodnjo na izdelavo različnih usnjenih izdelkov. V tovarni so 

izdelovali in dobavljali tudi večje količine usnjenih izdelkov za vojsko in mornarico ter te izvažali 

v razne evropske dežele, tudi v Anglijo. 

Povečana tovarna je bila prvi armiranobetonski tovarniški objekt v Ljubljani, sezidan po patentu 

francoskega inženirja Francoişa Hannebiqua, z zanj karakterističnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi betonskimi vezmi. Struktura vidnih primarnih in sekundarnih nosilcev je vzorčni 

primer Hennebiquovega konstrukcijskega sistema. Pollakova odločitev, da tovarno nadzida v na 

zunaj vidni železobetonski skeletni konstrukciji po Hennebiquovem sistemu je bila po I. svetovni 

vojni še vedno izjemen podvig. Takšen primer moderne skeletne fasade v ljubljanski arhitekturi 

dotlej še ni bil izveden. Avtor načrtov železobetonske konstrukcije je bil statik Alois Kral. Po 

temeljiti preučitvi starega objekta sta investitor in projektant sklenila, da bodo podrli prvo 

nadstropje obstoječega objekta, ohranili pa trdno zgrajeno dvorano v pritličju, katere temelji so 

imeli le malce premajhno nosilnost za nadzidavo. Po ustrezni okrepitvi temeljev so nad dvorano 

v pritličju izvedli trinadstropno nadgradnjo v armiranem betonu. Gradnja je morala potekati tako, 

da je čimmanj motila polno zaposleni tovarniški obrat; strojarstvo v pritličju se sploh ni smelo 

prekiniti, v prvem nadstropju pa je bila vsakokrat na voljo tretjina tamkajšnjih delovnih 

prostorov. S pomočjo premišljene razdelitve dela jim je dejansko uspelo, da so ugodili tem 

zahtevam in celotno gradnjo končali v eni sami gradbeni sezoni v treh etapah tako, da je bilo ob 

zaključku ene etape v tretjem nadstropju prvo nadstropje že pripravljeno za predajo obrata 

naslednji skupini delavcev in delo so lahko nadaljevali v enakem vrstnem redu. 

 

 

Gradnja tovarniškega poslopja, 1922, vir: Beton u. Eisen, 1927, sr. 178 
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Z okrepitvijo opečnatega zidu dvorane v 

pritličju z armiranobetonskim 'ovojem' v višini 

40 cm, ki je spodnji del zidu povezal tako v 

horizontalni kot tudi vertikalni smeri, je bil 

dosežen enakomeren in statično pregleden 

prenos nove obremenitve na stari zid. Izvedba 

etažnih ogrodij je razvidna iz sosednje slike, 

strop nad prvim nadstropjem je izračunan za 

obremenitev 500 kg/m2, tisti nad drugim 

nadstropjem pa za 300 kg/m2. Etapno izvedeni 

gradbeni elementi so bili zaključeni posamično  

vsak s svojim popolnim ogrodjem tako, da so v 

tretjinah  stavbe  nastali  diletacijski  stiki,  ki so  

 

Prečni prerez železobetonske konstrukcije, A. Kral, 

vir: Beton u. Eisen,, 1927, str. 178 

potekali prek vseh treh nadstropij in omogočali prosto toplotno raztezanje stavbe v vzdolžni 

smeri. 

Po prvotnih načrtih iz leta 1917 naj bi skeletna konstrukcija počivala na železobetonskih stebrih, 

postavljenih v rastru 3 m, na katere so bili položeni sekundarni nosilci, dolgi 9 m. Kljub skeletni 

konstrukciji je fasada na tem načrtu oblikovana še dokaj klasično. Okviri oken klasičnih 

proporcev so plastično oblikovani ter spodaj poudarjeni s policami na konzolah, zgoraj pa z 

izstopajočimi prekladami. Venčni zidec, ki loči drugo nadstropje od tretjega, je členjen z reliefnim 

vzorcem iz pravokotnikov. Po tem načrtu je bila izvedena le fasada pritličnega prizidka na južni 

strani, zgrajenega 1917, medtem ko je bila fasada nadzidka zasnovana skladno s spremenjeno 

osnovno skeletno konstrukcijo trinadstropne nadzidave6 nad obstoječo pritlično dvorano. 

 

    Načrt fasade proti Ljubljanici, 1917, vir: ZAL,Reg I, sv. XVI/2, 696 

                                                 
6 Vsak drugi železobetonski steber je bil podvojen. Nanj je bil postavljen prečni nosilec, obeh koncih okrepljen. 
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Na načrtu fasade iz 20. aprila 1922 so polja med stebri v celoti zapolnjena s tridelnimi odprtinami, 

ki so med seboj ločeni z okviri, sestavljena pa iz petih manjših pravokotnih steklenih polj, kar daje 

fasadi izrazito horizontalen poudarek. Fasada je nad zgornjim horizontalnim vencem zaključena s 

trikotnimi atikami, kar spominja na klasična tovarniška poslopja.   

 

 

Načrt pročelja tovarne usnja Indus d.d. proti Ljubljanici, varianta 20. april 1922, vir: ZAL,Reg I. 1119 

  

Na načrtu fasade iz 28. aprila 1922 so med dvojnimi slopi v srednjem delu stavbe, ki obsega pet 

okenskih osi, je umeščena po dvoje oken, v stranskih delih pa po troje. Zaključek nad strešnim 

vencem je v tej varianti izveden v osrednjem delu kot trikotna atika. Končna varianta fasade se 

razlikuje od drugega načrta, ki ga je magistrat sicer potrdil. Očitno razdelitev polj med slopi na 

stranskih delih fasade ni odgovarjala notranjemu rastru stebrov, zato so se verjetno pri izvedbi 

odločili za varianto, pri kateri so bila vsa polja med slopi členjena z dvema oknoma.  

 

 

Načrt pročelja tovarne usnja Indus d.d. proti Ljubljanici, varianta 28. april 1922, vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 
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Načrta fasade iz 1922 sta oblikovno moderno zasnovana. Vidni betonski nosilci dajejo fasadi 

popolnoma moderen izraz, kar jo tudi bistveno razlikuje od industrijskih objektov iz 2. polovice 

19. stol., ki so bili zgrajeni v historičnih slogih (npr. v Ljubljani Tobačna tovarna, Mestna 

klavnica), pa tudi od industrijske arhitekture s preloma 19. in 20. stol., ki je bila okrašena z 

izbranimi secesijskimi motivi (npr. Kolinska). 

Členitev fasade z navzven pomaknjenimi ostrorobimi dvojnimi stebri spominja na sočasno češko 

arhitekturo, ki so jo že pred vojno zaznamovale estetske teorije francoskega kubizma, z ozirom 

na t. im. češki rondokubizem, ki je po prvi svetovni vojni kot nekakšen odvod secesije  v smeri 

iskanja nacionalnega sloga na Češkem v arhitekturo vnašal značilne prizmatične oblike kroga, 

segmentov kroga in detajle pozno secesijskega  fasadnega okrasa.7 

Iz arhivskih podatkov težko sklepamo, kdo je bil arhitekt tega objekta. Na načrtih iz 1917 je kot 

nadzorni arhitekt (Bauleiter Architekt) podpisan Josip Jakusch.8 Težko bi trdili, da je tudi izdelal 

načrte. Na načrtih iz 1922/23, ki jih je izdelalo podjetje Slograd,9 je podpisan ing. Josip Dedek10  

iz Ljubljane. Lahko pa z gotovostjo domnevamo, da je bil avtor arhitekturnih načrtov pravzaprav 

avtor konstrukcije statik Alois Kral, kar lahko posredno razberemo iz njegovega članka o 

železobetonskih konstrukcijah novih industrijskih objektov v Sloveniji11, v katerem piše: 'Vodstvo 

projekta se je vseskozi trudilo, da bi tudi popolnoma pustim industrijskim zgradbam dali estetsko 

zadovoljivo obliko, in pisec tega sporočila čuti za svojo dolžnost, da izrazi hvaležnost g. prof. 

Plečniku, predstojniku šole za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani, za njegove dragocene 

spodbude v tej smeri. Zasluga investitorjev je bila, da so ustvarjalnemu inženirju pustili odprte 

proste roke'.12  

Arhitekturna oblika objekta, ki je iz svoje predmestne okolice izrazit izstopal, je uspela na torej 

enostaven, ampak zelo učinkovit način: vertikalni nosilni elementi so bili v prvem in drugem 

nadstropju razdeljeni na ploskve v obliki ostrorobih stebrov, drugo nadstropje je bilo zaključeno 

z masivnim kordonskim napuščem, v tretjem nadstropju pa so fasadno površino opremili z 

                                                 
7 Motiv dvojnega ostrorobo zaključenega stebra se v češki arhitekturi pogosto pojavi na fasadah (npr. kopališče v 
Bohdaneču, 1911/12, arh. J.Gočar). Mihelič, Breda, Poslopje tovarne Rog v Ljubljani, Problematika varovanja in 
prenove industrijske arhitekture, Šumijev zbornik, Ljubljana 1999, str. 451  
8 Jakuschevo ime v arhitekturnih krogih tega obdobja ni znano, dotlej ga na drugih načrtih nismo zasledili, pa tudi v 
tuji literaturi ni omenjen. 
9 Podjetje je v letih 1922/23 izvedlo nadzidavo.  
10 Ime je znano predvsem v povezavi z gradbenim podjetje Dedek ing, Josip, ki je bilo specializirano za gradnjo 
betonskih in železobetonskih konstrukcij in modernih industrijskih zgradb. 
11 A. Kral, Eisenbetonkonstruktionen bei neueren Industriebauten in Slovenien (SHS), Beton u. Eisen, 1927, str. 177-
179 
12 Ibid., str. 179 
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lahkimi lizenami. Na ta način so dosegli živahno in hkrati usklajeno ter velikopotezno razdelitev 

neobičajno velikega pročelja.13  

 

 

Tovarna usnja in usnjarskih izdelkov Carl Pollak po nadzidavi, fotografija iz obdobju med svetovnima vojnama, 

vir: ZAL, fototeka (podserija 1919 – 1945) 

 

Poslopje tovarne Rog je tako morfološko zanimivo z več vidikov:  

• z estetskega kot primer pozne secesijske arhitekture, ki se je napajala pri sodobni 

kubistični češki arhitekturi, 

• s funkcionalnega kot največji halski objekt iz prve četrtine 20. stol.  v Ljubljani in 

• s konstrukcijskega kot primer moderne skeletne gradnje. 

 

                                                 
13 Povzeto po članku: prof. dr. A. Kral, Eisenbetonkonstruktionen bei neuren Industriebauten in Slovenien (SHS), 
Beton u. Eisen, Berlin 1927, str. 177 – 179. 
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2. 4. Rezultati zgodovinskih raziskav 

 
2. 4. 1. Zgodovinsko-pričevalne značilnosti 

2. 4. 1. a.) Janeževa tovarna  

 
 
1871 – Prazno pašno zemljišče kupi Ivan Janesch in na njem sezida manjšo pritlično strojarno.  

 

1879 – Janesch na mestu stare strojarne zgradi enonadstropno klasično opečnato tovarniško 

poslopje.  

 

1882 – Tovarno prevzame sin Ivan, jo poveča in prizida drugo nadstropje v prav tako klasični 

opečnati gradnji ter ga prekrije z dvokapno streho. 

 

2. 2. 1. b.) Industrija usnja in usnjarskih izdelkov Carl Pollak d.d.  in Indus d.d. 
 
 
1900 – Janeschevo tovarno kupi veletrgovec z usnjem Carl Pollak. 
 
1904 – Pollak v sklopu tovarne na zahodnem 

vogalu zemljišča sezida enonadstropno 

stanovanjsko vilo s stolpičem z vrtom in ograjo po 

načrtu Gustava Tonniesa. Načrt odobri Mestni 

magistrat ljubljanski 29. aprila 1904.   

 

 

Načrt za gradnjo vile Carla Pollaka,

situacija vile, izrez, 1904,  

vir: ZAL, Reg I, f. 1519, fol. 414,1904 
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Tloris 1. nadstropja in južna fasada vile, izrez, 

vir: ZAL, Reg I, f. 1519, fol. 414, 1904         

 

 

 

1913 – Pollak vloži prošnjo za 

stavbno dovoljenje za nadzidavo 1. 

nadstropja usnjarske delavnice in 

za preureditev  delavnice za 

sedlarje, kjer izdeluje konfekcijo za 

armado. Magistrat dovoljenje izda. 

Gradi podjetje Tonnies, kar je 

razvidno iz ohranjenega načrta. 

Načrt za prizidek in nadzidek prvega 

nadstropja delavnice v usnjarni Carla 

Pollaka v Ljubljani, G. Tönnies, 

31.3.1913, vir: ZAL, Reg I, Lju 489 
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1915 – Pollak dobi dovoljenje za ureditev delavnice za 

ekstrahiranje čresla. Magistrat izda dovoljenje pod 

pogojem, da je potrebno vzhodno od objekta postaviti     

17 m visok prezračevalni (hladilni) stolp14, zgrajen iz opeke 

s cementno malto. Vse vidne površine stolpa morajo biti 

izdelane neprepustno za vodo in ometane s cementno 

malto. Vsi železni profili in sidra morajo biti vzidani hkrati 

s temeljenjem, medtem ko je potrebno sidrne vijake pri 

montaži hladilne naprave naprej vstaviti in potem zaliti s 

cementom. Načrt in statični izračun izdela podjetje 

Machinenbau Aktiengesellschaft Balcke, Bochum, kar je 

razvidno iz arhivskega načrta. 

 

 

 

Nadzemeljski prezračevalni stolp (sistem Balcke), detajl, 1915,  

vir: ZAL, Reg I, Lju 489 

 

1917 – Pollak 9. junija zaprosi za izdajo policijskega obrtnega dovoljenja za povečanje 

tovarniškega poslopja, ki naj bi obsegalo pritlični prizidek k glavnemu poslopju proti Ljubljanici, 

nadzidavo glavnega poslopja za dve nadstropji in dozidavo dvonadstropnega prizidka s 

podstrešjem na dvoriščni strani glavnega poslopja15. K prošnji priloži tehnični opis za povečanje 

tovarne in načrte (tlorise, prereze in fasade, na načrtu je podpisan Josip Jakusch, Baulaiter 

Architekt, maj 1917). Magistrat izda stavbno dovoljenje za nadzidek enega nadstropja in 

podstrešja na obstoječem poslopju, dalje za pritlični prizidek ob sv. Petra nasipu ter prizidek 

stopnišča, garderob, sanitarij in dvigal pod temi pogoji: pritlični prizidek mora biti postavljen 

točno v stavbno črto Sv. Petra nasipa, v podaljšano črto je potrebno umakniti tudi zid pred vilo 

ter urediti trotoar v vsej dolžini pred tovarno in vilo, na novi oporni zid od tovarne do Usnjarske 

ul. Je potrebno postaviti lično železno ograjo. V I. nadstropju je potrebno povečati okna proti 

                                                 
14 Lokacija stolpa je vidna na situaciji tovarne iz 1917. 

15 ZAL, Reg I, Fasc. 1793, spis 696 
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nasipu, posebno 13 oken v srednjem fasadnem delu. Skladno s stavbnim redom in zakonom o 

kanalskih pristojbinah je potrebno vse odpadne vode speljati v cestni kanal na sv. Petra nasipu. 

 

 

Situacija tovarne, 1917, vir: ZAL, Reg I, Lju 489 

 

V prizidanem pritličju proti Ljubljanici so v enem delu predvideni apnenica, strojarna s stroji in 

delavnica, v drugem so tri vrste kadi, v katerih se obdelujejo surove kože. V pritličju starega trakta 

se nahajajo izključno le kadi za strojenje. V pritličju prizidka na dvorišču so manipulacijski 

prostor, kopalnica za delavce, ženska in moška garderoba, stranišča in čakalnica za delavce. V 

prvem nadstropju starega trakta so tri izbe za pripravljanje kož, poleg je dvorana za pripravljanje 

kož s stroji ter tri sušilnice za kože. V drugem nadstropju je provizorična tovarna za čevlje s stroji, 

na drugi strani so sobe za delavce, ki izdelujejo čevlje. V prizidku na dvorišču so v obeh 

nadstropjih stopnišče, stranišče, ženska in moška garderoba ter na obeh straneh prizidka 

bremensko dvigalo. Na podstrešju je sušilnica za kože, v prizidku pa stopnišče z razpoložljivim 

prostorom, stranišče, rezervoar za potrebno množino vode (20 m3) in dve bremenski dvigali za 

oddajo suhih kož.  
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Načrt za prizidavo in nadzidavo ter za adaptacijska dela na glavnem poslopju tovarne usnja in usnjenih izdelkov 

Karla Pollaka v Ljubljani, tloris temeljev, podpisan Josip Jakusch, 1917, 

vir: ZAL,Reg I, sv. XVI/2, 696 

 

 

Načrt za prizidavo in nadzidavo ter za adaptacijska dela na glavnem poslopju tovarne usnja in usnjenih izdelkov 

Karla Pollaka v Ljubljani, tloris pritličja, podpisan Josip Jakusch, 1917, vir: ZAL,Reg I, sv. XVI/2, 696 

 

 

Načrt za prizidavo in nadzidavo ter za adaptacijska dela na glavnem poslopju tovarne usnja in usnjenih izdelkov 

Karla Pollaka v Ljubljani, tloris temeljev, podpisan Josip Jakusch, 1917, vir: ZAL, Reg I, sv. XVI/2, 696 
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Prerez tovarniškega poslopja s situacijo, 1917, vir: ZAL, Reg I, sv. XVI/2, 696 

 

1918 – Po predloženih načrtih iz leta 1917 Pollak zgradi le prizidek ob Ljubljanici. Odobreni so 

načrti za povečavo usnjarske in čevljarske delavnice. 

 

1919 – Pollak severno od tovarniškega poslopja postavi podkleteno zgradbo pisarne. Gradi 

stavbno podjetje G. Tonnies. Na načrtu je podpisan nadzorni arhitekt Josip Jakusch, pri načrtu 

poslopja G. Tönnies. 

 

 

      Načrt kleti, 1919, vir: ZAL, Reg I, Lju 489 
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      Načrt za stavbo pisarne Pollakove tovarne, 1919, vir: ZAL, Reg I, Lju 489 

 

1920 – Podjetje se preoblikuje v delniško družbo INDUS d.d. za industrijo usnja in usnjatih 

izdelkov, v kateri so delničarji člani družine Pollak. 

 

1922 – Podjetje zaprosi za podaljšanje gradbenega dovoljenja za nadzidavo tovarne za dve 

nadstropji na podlagi leta 1917 predloženih in odobrenih načrtov. Še istega leta Magistrat izda 

stavbno dovoljenje in podjetje začne zidati. Inšpekcija ugotovi, da podjetje INDUS gradi po 

spremenjenih načrtih, zato zahteva ponovni obrtnopolicijski komisionalni ogled za izdajo novega 

dovoljenja. Zapisnik ogleda se glasi, da je potrebno predložiti nove načrte. Načrte za izvedbo 

nadzidave izdela ing. Josip Dedek, Slovenska gradbena in industrijska d. d. Slograd iz Ljubljane.  

 

1923 – Nadzidek je že skoraj v celoti zgrajen, ko podjetje predloži nove načrte z vsemi 

spremembami. Podpisan je ing. Josip Dedek. 

Novi načrti obsegajo spremenjen dvoriščni prizidek in tehnični opis16 nadzidave pritlične dvorane 

iz 1879. Ta se izvede tako, da se podre prvo nadstropje in streha ter na banjasto obokano 

                                                 
16 Tehnični opis nadzidave in prizidave tovarniškega poslopja tovarne usnja Indus d.d. v Ljubljani, je pripravil 

Slograd, Slovenska gradbena in Industrijska d.d., Ljubljana, zanjo ing. Josip Dedek, 24.I.1923, vir: ZAL, Reg IV,Lju 

493 
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pritlično etažo postavi trinadstropno železobetonsko skeletno konstrukcijo. Širina je 9,57, višine 

po nadstropjih: pritličje 4,25, 1. nadstropje: 4,40, 2. nadstropje 3,90, 3. nadstropje 3,50. Stropi so 

železobetonski, opremljeni s cementim estrihom. Streha je krita z lesnim cementom in posipana z 

10 cm močnim prodnim nasipom. Pod lesnocementno izolacijo strehe je neposredno na 

železobetonski strop položena posebna izolacijska masa iz žaganja, žlindre, peska in cementa. 

Nosilnost stropov: I. in II. nadstropje 500 kg/m2, III. nadstropje 300 kg/m2. Posamezne 

napetosti cele konstrukcije so razvidne iz priloženega statičnega izračuna.  

Ob glavnem poslopju levo in desno od glavnega stopnišča je prizidek za dvigala in sanitarije. 

Prizidek je zgrajen iz opečnatega zidovja v debelini 60 cm v pritličju in I. nadstropju ter 45 cm v 

II. in III. nadstropju in ima v vseh etažah železobetonske strope. Zidovi glavnega stopnišča so 

sezidani iz opeke v cementni malti, debelina znaša 60 cm od pritličja do III. nadstropja. Prizidek 

ima v vseh etažah železobetonske strope, nad rezervoarjem pa je železobetonska streha.  

Poslopje je z obeh strani opremljeno z zadostno množino oken, velikosti 6m2, okna so dvojna, 

sestavljena iz treh spodnjih delov in treh ventilacijskih zgornjih delov, tako, da je mogoče 

delavnice dobro zračiti. 

 

Načrt za nadzidavo tovarne usnja Indus d.d., tloris pritličja, januar 1923, Slograd d.d., Ljubljana, podpisan ing. 
Josip Dedek, vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 
 

 

Načrt za nadzidavo tovarne usnja Indus d.d., tloris prvega nadstropja, januar 1923, Slograd d.d., Ljubljana, 
podpisan ing. Josip Dedek, vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 
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Načrt za nadzidavo tovarne usnja Indus d.d., tloris drugega nadstropja, januar 1923, Slograd d.d., Ljubljana, 
podpisan ing. Josip Dedek, vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 
 

 

Načrt za nadzidavo tovarne usnja Indus d.d., tloris tretjega nadstropja, januar 1923, Slograd d.d., Ljubljana, 
podpisan ing. Josip Dedek, vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 
 

Glavne delavnice v I. nadstropju so dostopne skozi 

predsobo, ki loči čevljarno na levi od usnjarne na desni 

strani. V sredini sta pisarni delovodij. Stroji v čevljarni in 

usnjarni dobivajo pogon od glavne transmisije, ki leži na 

posebnih konzolah, ki so pritrjene na železobetonskih 

stebričkih. 

Na desni strani v usnjarni je 9 strojev in 14 strojarskih miz. 

 

 

 

Dispozicija transmisij za tovarno usnja INDUS, Slograd, ing. 

Dedek, 9.10.1922, vir: ZAL, Reg IV, Lju 493 
 

Prostori v II. nadstropju so enako razporejeni kot v I. nadstropju. Na levi strani je delavnica za 

izdelovanje čevljev, sandal, itd. V sredini etaže v podolžni smeri leži pisarna za poslovodje. Desna 
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stran je namenjena obdelovanju kož in strojarskim mizam. Stroji se nahajajo na obeh straneh 

transmisije. Popis strojev je naveden na tlorisih posamezne etaže. 

Stranišča za moške in ženske so izvedena na levi in desni strani. Dostopna so samo iz 

posameznih strani obrata. 

III. nadstropje: Sanitarne naprave so enako situirane kot v nižjih nadstropjih. Osrednji prostor pa 

je namenjen izključno sušilnicam. V ta namen so vzidane posebne kljuke v železobetonski strop, 

ki nosijo leseno ogrodje za sušenje obdelanih kož. Sanitarije so priklopljene na mestni vodovod, 

in sicer na obstoječi glavni vod v tovarni. Centralna kurjava v delavnici in sušilnici je priklopljena 

na lastni parni kotel.  

Prerez tovarne INDUS Ljubljana, Slograd, ing. Dedek, 1923,  prerez A – B (levo),  C – D (desno) in prerez 

E – F (spodaj desno), vir: ZAL,Reg IV, Lju 493 

Kot grelna telesa so uporabljeni rebrasti radiatorji in kurilne 

cevi. Kurilna ploskev grelnih teles je tako velika, da se lahko 

delovni prostori pri zunanji temperaturi - 20 stopinj segrejejo 

na 15 – 20 stopinj Celzija. Električna razsvetljava se napaja iz 

lastne električne centrale. Namestitev svetilk v tehničnem 

poročilu oz. načrtu še ni opredeljena. 

V dvoriščni prizidavi je na levi strani od vhoda umeščena garderoba ter stranišča za ženske in 

moške pritličnih delavnic. Na levi strani od vhoda se nahaja veža za vstop do pritličnih delavnic. 

Iz veže je dostop do dvigala, ki sega od pritličja do III. nadstropja. Levo in desno so umeščena 

stranišča za moške in ženske ter dve kopalnici. Glavno triramno stopnišče, ki povezuje 
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nadstropja, je skonstruirano iz železobetona. V I. nadstropju na levi strani stopnišča je garderoba 

za ženske, ki je dostopna samo iz stopnišča, prav tako večja umivalnica za moške. 

V objekt so umeščena dvigala za transport surovih kož v delavnicah in sušilnicah oziroma 

transport gotovega blaga v skladišče z dvema dvigaloma na električni pogon. Dvigali sta 

konstruirani tako, da se z blagom lahko pelje tudi spremljevalec, kajti nosilna teža je 1200 kg. 

Dobavitelj dvigal je podjetje F. Wertheim & Co. z Dunaja. 

 

1925 – Podjetje ponovno prevzame ime po prejšnjem lastniku - Carl Pollak d.d., kajti sprememba 

imena očitno podjetju ne prinese pričakovanega uspeha. Podjetje se začne zadolževati. Najame 

posojila pri Mestni hranilnici 

 

o. 1930 – V času gospodarske krize se podjetje znajde v takšnih finančnih težavah, da ne more 

odplačevati dolgov. 

 

1933 - Mestna hranilnica uvede prisilno upravo.  

 

1937 – Adaptiran je objekt (lokal za brivnico) v lasti INDUS d.d. na Sv. Petra cesti 76. Indus 

poseduje tudi hiše sv. Petra cesta 78 in Usnjarska ulica 1 ter Sv. Petra nasip 67 in 71.17  

 

1938 – Mestna hranilnica razglasi stečaj. Obratovanje tovarne prevzame nova družba Indus - 

tovarna usnja in usnjarskih izdelkov d.d., pri kateri ima vse do 1941 velik delež Mestna hranilnica. 

2. 2. 1. c.) Tovarna ROG  
 

1945 – Tovarna usnja in usnjarskih izdelkov INDUS d.d. preide v državne roke.  

 

1946 – Nastanejo načrti tovarniškega poslopja, posneti po obstoječem stanju v obdobju od 

februarja do septembra18 

                                                 
17 Povzeto iz Fabjančič, Vladislav: Knjiga ljubljanskih hiš in njih stanovalcev, IV. del: Šempetrsko predmestje. 

18 Zgradbe je posnel ter elaborat uredil in izdelal: ing. Viktor Accetto, stroje in strojne naprave posnel: Robert 

Raznožnik, elektrovode za razsvetljavo in pogon elektromotorjev posnel: Marjan Vesenjak, omrežje za mrzlo, toplo 
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1952 – Kompleks tovarne koles in pisalnih strojev Rog na Viču zaradi povečane produkcije 

postane premajhen. Svet za industrijo v Ljubljani dodeli tovarni Rog v uporabo tovarniške 

prostore nekdanje tovarne usnja INDUS v izmeri 11500 m2. Podjetje predloži v revizijo 

investicijski program za izgradnjo industrijskega kompleksa opuščene tovarne INDUS v Ljubljani 

za potrebe investitorja.  

 

1953 – pripravljen je projekt19 za adaptacijo tovarniškega objekta ter gradnjo novega stopniščnega 

dela. Projekt je odobren brez pripomb, glede na dejstvo, da so bila v času revizije gradbena dela 

že končana. Do konca leta 1954 je potrebno dograditi sanitarne prostore in premestiti kotlarno.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situacijski načrt tovarne Rog, 1953, 

biro za Arhitekturo ing. arh. O. 

Gaspari, vir: ZAL, Lju 701, Te 34  

 

Situacijski načrt kaže predvideno razvrstitev objektov. Vzporedno k adaptiranemu objektu je po 

vsej dolžini projektiran novi pritlični objekt s skladišči, obratnimi prostori in pisarnami, v kleti s 

kotlovnico, centralnimi garderobami, umivalnicami in stranišči. Prehod med obema objektoma 

mogoča zvezni hodnik, ki povezuje novo stopnišče adaptiranega objekta z novim objektom. Ob 

                                                                                                                                                         
in kondenčno vodo ter srednjetlačno paro in centralno kurjavo: Vinko Ahlin, risal: Emil Planinec. Vir: ZAL, Lju 701, 

Te 57.   

19 Glavni projekt z armaturnimi načrti, projektant Biro arh Gaspari, 20.6.1953. Vir: ZAL, Lju 701, Te 34.   
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razširjeni Trubarjevi cesti je nameščena vratarnica. Načrt predvideva ob adaptiranem objektu  nov 

objekt, rušitev vseh drugih objektov in ureditev obratnega dvorišča in zelene površine.20  

 

Zaradi slabo izpeljanega in 

strmega stopnišča ter 

nezadostnih sanitarij je 

predvidena dozidava 

novega stopnišča z 

osebnim dvigalom. Staro 

stopnišče se poruši in 

zgradi sanitarije za 

približno 330 zaposlenih 
 

Načrt za novo stopnišče, 1953, biro za arh. O, Gaspari,  

vir: ZAL, Lju 701, Te 34 

 

V pritličju so nameščeni: avtomatnica, orodjarna, galvana  s podkletenim delom, brusilnica, 

drgalnica, laboratorij, merilnica in skladišča materiala. Skladišče je nameščeno v obokanem delu 

stavbe, ki je zaradi pomanjkanja svetlobe manj vreden. Ob novem prizidku se namesti nova trafo 

postaja. 

 

 

V I. nadstropju so kalilnica, produkcija, 

preskuševalnica materiala, kontrola produkcije 

in medfazno skladišče.  

 

 

 

 

 

Prvo nadstropje, vir: ZAL, fototeka 

                                                 
20 Načrtovana gradnja vzporednega objekta ni bila izvedena. 
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II. nadstropju so prostor za montažo 

koles, skladišče sestavnih delov, 

prototipna delavnica in tehnične 

pisarne. 

 

 

 

 

Drugo nadstropje, vir: ZAL, fototeka  

 

V III. nadstropju je prostor za skupinsko montažo, skladišče sestavnih delov za montažo, 

skladišče sestavnih delov za prodajo in ekspedit sestavnih delov. V IV. etaži prizidka sta 

nameščeni strojnici za tovorno in osebno dvigalo ter bazen za vodo. Zaradi spremembe 

namembnosti je potrebno zasuti namakalne jame in izvesti novo kanalizacijo. Hkrati se nivo tal 

zniža za približno 40 cm, da se je poveča višina pritličnih prostorov. Vsi tlaki se prilagodijo 

potrebam objekta. 

 

Severna fasada stopniščnega prizidka, 1953, biro za arh. O Gaspari, vir: ZAL, Lju 701, Te 34 
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Dvoriščni prizidek dobi enotno višino. Zaradi precejšnje obremenitve I. nadstropja je Zavod za 

raziskavo materiala in konstrukcij izvedel obremenilne preizkušnje obokov z ozirom na novo 

obremenitev. Ti so se izkazali za dovolj nosilne. Prostor čistilne naprave pod južnim prizidkom se 

izrabi za klet. Nova čistilna naprava se izvede zunaj.21Začasno ogrevanje se vrši s pomočjo stare 

kotlovnice, ki bo z dimniškimi tuljavami povezana z novim dimnikom v prizidku starega objekta. 

V končni izvedbi je predvidena nova kotlovnica v kleti novega objekta za ogrevanje vseh 

prostorov tovarne.22  

 
1962 – Izveden je statični preizkus stropa II. nadstropja zaradi postavitve predvidenih strojnih 

naprav za novo lakirnico. Poročilo poda ing. Leon Skaberne. Ing. Skaberne opazi, da je dejansko 

položena armatura dokaj različna od tiste, ki je prikazana v armaturnem načrtu iz revije Beton u. 

Eisen iz leta 1927. Zaradi težkih strojev je na mestih postavitev v širini dvorane obstoječa 

konstrukcija poda nadomeščena z novim betonskim podom. S posegom se zmanjša obremenitev 

konstrukcije stropa. 

 

1963 – izdana je odločba za gradnjo prizidka h glavnemu tovarniškemu objektu. Rekonstrukcija ni 

v celoti izvedena. 

 

Fazna rekonstrukcija tovarne Rog, 

1963(I. faza)/1964(II. faza), vir: ZAL, 

Lju 701, Te 34   

 

Predlog za izgradnjo tovarne Rog, fasada severozahodnega 

prizidka, 1963, vir: ZAL, Lju 701, Te 34 

                                                 
21 Vanjo se odvajajo vse odpadne vode iz galvane in kalilnice, ki vsebujejo strupene snovi, druge odpadne vode se 

odvajajo v zbirni kanal med objektoma, ki je priključen na mestno omrežje.  

22 Povzeto po tehničnem poročilu k projektu, 24.VI.1953. Adaptacija in prizidek stopniščnega dela k obstoječemu 

tovarniškemu objektu sta bila izvedena. Gradnja vzdolžnega objekta, vzporedno s starim, ni bila izvedena. 
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1984 – Izdelan je projekt strojnih instalacij za radiatorsko ogrevanje tovarniškega poslopja s 

shemo dvižnih vodov23. 

 
1987 – V pritličju obstoječe proizvodne dvorane se izvedejo preboji zaradi boljše povezave obeh 

sosednjih proizvodnih prostorov. Preboj se izvede v nosilnem zidu med oboki, ki so širši od 

polnilnega zidu, v katerem so že okenske odprtine, ki pa so manjše od predvidenih. Preboji naj bi 

bili uokvirjeni z armiranobetonskim okvirom, ki bi segel  do nosilnega oboka ter v tleh do 

temelja. Dela se izvajajo postopoma – okvir za okvirom. Pri prebojih se z upoštevanjem navodil 

projekta in varnostnih predpisov stabilnost ne poslabša. 

 

2. 3. 2. Tehnološke in tehnične značilnosti 

 

V zgodovini tovarne se je tehnologija razvijala hkrati z napredkom proizvodnje, ki se je v objektu 

odvijala praktično do prve polovice 90-ih let 20. stoletja. Tehnoloških ostankov proizvodnje iz 

prvotnega obdobja, pa tudi obdobja tovarne Rog ni24 , zato objekta po tem kriteriju praktično ne 

moremo vrednotiti. 

 

2. 4. Raba  

 
2. 4. 1. Obdobje avtentične rabe 
 

O avtentični rabi prostora in objekta govorimo od začetka delovanja Janeževe strojarne, ki je v 

času uspešnega vodstva Ivana Janescha konec 19. stoletja zaposlovala do 100 delavcev. Po letu 

1900, ko je strojarno kupil Carl Pollak, se je v adaptiranem in prizidanem tovarniškem poslopju 

razmahnila industrija usnja in usnjarskih izdelkov, ki je uspešno delovala vse do obdobja 

gospodarske krize v 30-ih letih 20. stol., ko je podjetje zaradi prezadolženosti lastnika prešlo v 

prisilno upravo Mestne hranilnice. Industrijski objekt deluje tudi v obdobju 2. sevtoven vojne in 

po njej, ko objekt preide v uporabo tovarne koles in pisalnih strojev Rog, ki deluje na tej lokaciji 

vse do 90-ih let 20. stol.  
                                                 
23 Projektivni biro Arching Inženiring, odg. projektant Z. Kreitmayer, projektiral P. Antunovič, št. proj. 492, nov. 

1984. Vir: ZAL, Lju 701 (tovarna Rog). 

24 V pritličnem prizidku proti Ljubljanici je ohranjena tehnološka oprema galvane iz zadnjega obdobja delovanja 

tovarne. 
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Industrija usnja in usnjarskih izdelkov Carl Pollak v Ljubljani, zgoraj desno: snažilnica izgotovljenih čevljev, 

spodaj levo: jermenarna,, spodaj desno: konfekcijski oddelek, vir: Ilustrirani Slovenec, 3. julij 1927 

 

2. 4. 2. Obdobje neavtentične rabe 
 
V opuščenem tovarniškem poslopju od leta 2006 naprej deluje neformalna mreža več deset 

posameznikov in posameznic, ki prostor uporabljajo v neprofitne namene (ateljeji, produkcijski 

prostori, galerijski in prireditveni prostori). Trenutna raba prostorov zaradi neustreznih razmer in 

pogojev bivanja v objektu ogroža opuščeni tovarniški objekt.  

 



 
   
  EŠD 10600 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog 

 

  
© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana. Vse pravice pridržane. 
    Za vsakršno uporabo besedila in fotografij izven namena, za katerega je bil izdelan konservatorski program, je potrebno  
    pridobiti dovoljenje izdelovalca. 

32 

3. VREDNOTENJE KULTURNE DEDIŠČINE25 

 

3. 1. Vrednotenje prostorsko-urbanističnih značilnosti kompleksa 

 
Kriterij izbora mikrolokacije 
 

Tovarniški kompleks je bil umeščen na zemljišču trikotne oblike med Usnjarsko ulico na zahodu 

ter Trubarjevo na severu in nizom hiš ob Rozmanovo ulico na vzhodu ter Petkovškovim 

nabrežjem na jugu. Izbor lokacije je pogojevala nizvodna lega glede na središče mesta, ki je bila že 

tradicionalno prostor »umazanih« obrti in manufaktur, saj je Ljubljanica vse do razvoja mestnega 

kanalizacijskega sistema odnašala vse proizvodne odplake in usmerjala smrad, ki je nastajal ob 

proizvodnji, proč od mestnega središča. Z razvojem in širitvijo mesta je območje postalo del 

ožjega mestnega jedra in prav zaradi tega izjemno zanimivo za uporabo v javni namen. 

 

Kriterij organiziranosti kompleksa 
 

Organiziranost kompleksa se je glede na lokacijo tovarniškega objekta ob južni stavbni liniji 

razvijala ob zahodni in severni meji ter na dvorišču. V tovarniškem objektu je ostajala 

proizvodnja, medtem ko so se navznoter prostora razvijale pomožne dejavnosti (upravni 

prostori, skladiščni in delavniški prostori…). Posebne kakovostne prostorske zasnove v razvoju 

tovarne ni bilo zaslediti. Umestitev delavniških prostorov iz prve četrtine 20. stol. na dvorišču in 

povezava s tovarniškim objektom kaže na funkcionalno zasnovo organiziranosti kompleksa.  

 
Kriterij celovitosti kompleksa 
 

Celovitost tovarniškega kompleksa v prostoru ni berljiva. S številnimi prizidavami in prezidavami 

v zgodovini delovanja tovarne se v notranjščini kareja ni razvil celovit kompleks.  

 
 

 

                                                 
25 25 Način vrednotenja je povzet po Sonja Ifko:Varstvo industrijske arhitekturne dediščine v Sloveniji : doktorska disertacija, Ljubljana 2003. 
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3. 2. Vrednotenje tovarniškega objekta v odnosu do širšega prostora 

 

Kriterij pojavnosti v prostoru 
 

Tovarniški objekt je bil v času nastanka postavljen izven mestnega jedra, tik ob reki, vendar v 

središču območja, kjer se je takrat razvijala usnjarska obrt. S svojo zasnovo je opredelil prostor 

tega dela mesta, ki pa se ni razvil v intenzivnejše industrijsko območje. Rečemo lahko, da je 

njegova pojavnost ostala vse do danes pomembna sooblikovalka urbane slike tega dela mesta. 

Kot tako jo je potrebno obravnavati in kot celoto vključevati v nove prostorske strategije mesta. 

Lastnosti tovarniškega objekta tik ob nabrežju Ljubljanice se prilagajajo strukturi prostora tako, 

da lahko rečemo, da je kakovostno umeščen v prostor. 

 

Kriterij okoljevarstvene primernosti 
 

Usnjarska proizvodnja je bila s svojimi odplakami v času delovanja ekološko vprašljiva. Poudariti 

je potrebno, da je bil v času njenega intenzivnega delovanja ekološki faktor projektiranja 

zanemarljiv, čeprav v arhivskih virih iz leta 1917 beremo o tem, da je potrebno vse odpadne vode 

speljati v cestni kanal na sv. Petra nasipu, kar dokazuje, da odplake v tistem času ni bilo dovoljeno 

spuščati v reko. Po 2. svetovni vojni je bila raba objekta spremenjena. Usnjarsko industrijo, ki je 

obremenjevala okolje s svojim delovanjem, je zamenjala ekološko manj vprašljiva proizvodnja 

koles. Ocene o ekoloških in sanitarnih posledicah prvotne proizvodnje danes ne moremo podati.  

 

3. 3. Vrednotenje stavbno-konstrukcijskih značilnosti tovarniškega objekta 

 

Kriterij odnosa oblika–funkcija 
 

Objekt je bil zgrajen za usnjarsko proizvodnjo, vendar je fleksibilnost nadzidave osrednjega 

objekta velikega razpona (9 m v širino in 120 m v dolžino), ki je brez vmesnih podpor, 

omogočala uspešno umestitev nove proizvodnje tovarne Rog po drugi svetovni vojni. Avtor 

konstrukcije je statik A. Kral, lahko pa mu pripišemo tudi avtorstvo arhitekturnih načrtov.26 

                                                 
26 Glej str. 13 
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Opozoriti velja na umestitev zunanjega komunikacijskega jedra, ki ga je v zasnovo industrijskih 

objektov uvedel Alber Khan na začetku 20. stoletja, saj so še dodatno poudarila fleksibilnost 

odprtih prostorov posameznih etaž.  

Šlo je torej za namensko gradnjo in s tem projektiranje, ki je upoštevalo tehnološke zahteve, kar 

se je kazalo tudi v ustreznosti stavbne lupine za industrijsko proizvodnjo skoraj za celo stoletje. 

 
Kriterij stavbno-konstrukcijske inovativnosti 
 

Medtem ko je bilo prvotni objekt strojarne iz zadnje četrtine 19. stol. zidan v klasični opečnati 

gradnji, je bila nadzidava v letih 1922/23 izvedena v napredni armiranobetonski konstrukciji, 

sezidani po Hannbiquovem patentu po načrtu A. Krala, z zanj karakterističnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi betonskimi vezmi. Struktura vidnih primarnih in sekundarnih nosilcev je vzorčni 

primer tovrstnega konstrukcijskega sistema Izvedba tovrstne armiranobetonske konstrukcije je 

bila takrat v slovenskem prostoru sicer izjemno inovativna, ne izraža pa posebne virtuoznosti 

načrtovalca. Gre namreč za tipično rešitev, ki je bila v širšem evropskem prostoru poznana, 

vendar v slovenskem merilu izvirna. Pollakova odločitev, da tovarno nadzida v na zunaj vidni 

železobetonski skeletni konstrukciji po omenjenem sistemu je bila po I. svetovni vojni izjemen 

podvig. Konstrukcijski detajl po Hennebiqueju mora ostati viden tudi po vzpostavitvi nove rabe. 

Še posebej je potrebno opozoriti na pomen ohranjanja odprtosti prostorov, ki jo je izvedba tega 

konstrukcijskega detajla omogočala. 

Inovativno ambiciozno je zasnovana skeletna fasada, pri zasnovi katere se odraža pri nas sicer 

redek primer t. i. češkega rondokubizma, ki z oblikovanjem na zunaj vidnih nosilih elementov 

konstrukcije kakovostno dopolnjuje zasnovo industrijskega kompleksa. Inovativno ambiciozno je 

zasnovana skeletna fasada.  
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4. INVENTARIZACIJA27 

 
 
 
4. 1. Tovarniški objekt        
(objekt 1) 
 
4. 1. 1. Zunanjščina 
 
Južna fasada  

1 – tovarniški objekt 
2 – delavniški objekt 
 
 
 
 
 
Današnja situacija tovarne 
Rog, načrt ortofoto 
vir: Geodetska uprava RS 
 
 
 

 

 

Glavna južna fasada 

 

Južno fasado objekta sestavlja fasada pritličnega prizidka k najstarejši tovarniški hali in fasada 

nadstropij nadzidka. Fasada pritličnega prizidka je členjena s plitvimi lizenami, ki povezujejo  dva 

dela fasade - spodnji del, ki je okrašen s preprosto rustiko okrog plitvih slepih niš ter zgornji del 

                                                 
27 Inventarizacija tovarniškega kompleksa  je bila opravljena 17. maja 2007. 

1 2 
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fasade, členjen s trokrilnimi okni z nadsvetlobo. Ravna streha prizidka, v katero so umeščeni 

svetlobniki za osvetlitev hale, je nasuta s prodcem.  

 

 

Južna fasada pritličnega dela - stik fasade z ograjo vrta Pollakove vile 
 

 Okno v pritličju 

 

Celotno fasado vertikalno členi 41 okenskih osi, ki so med seboj predeljene s plitvimi lizenami. 

Fasada nadzidka izraža na zunaj vidno skeletno konstrukcijo. Vsak drugi podvojeni 

železobetonski navzven ostrorobo oblikovan steber je nosilen, vmesni stebri so brez nosilne 

funkcije. V fasado med nosilnimi stebri so umeščeni po dve okni. Drugo nadstropje je sklenjeno 

z masivnim kordonskim napuščem. V tretjem nadstropju je členitev fasade med okni 

preprostejša, okna ločuje širši ali ožji fasadni pas, glede na širino vidnih konstrukcijskih 

elementov v spodnjih nadstropjih. Osrednji del zaključka ravne strehe v tretjem nadstropju je 

poudarjen s trikotno atiko. 

Vsi elementi skeletne fasade so ohranjeni v dobrem stanju. Fasada je v spodnjem delu, v območju 

slepih niš prekrita z grafiti, prav tako strešna etaža stopniščnega prizidka.   

V pritličju so ohranjena prvotna lesena, škatlasta, trokrilna okna z dvokrilnim nadsvetlobnim 

delom. Posamezno okensko krilo je razdeljeno na tri polja, nadsvetlobno pa na dve polji, z 

vmesnim fiksnim lesenim delom.  

V prvem in drugem nadstropju so ohranjena prvotna lesena, škatlasta, trokrilna z nadsvetlobnim 

delom. Posamezno okensko krilo je razdeljeno na sedem polj, nadsvetlobni del pa na tri polja. 
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Prvotna lesena okna v tretjem nadstropju so manjša od oken v spodnjih etažah. Posamezna krila 

so razdeljena na štiri horizontalna polja, krila nadsvetlobnega dela pa na tri polja. 

Na fasado sta umeščeni dve požarni lestvi, ki vodita na ravno streho prizidka. Sestop z ravnega 

dela strehe je možen po požarni lestvi na vzhodni stranski fasadi.  

Lesena okna niso vzdrževana. Opleski se luščijo in odpadajo. Stekla so še posebej na fasadi 

prizidka razbita. V objekt prodirajo padavine.  

 

Stopnjevanje nadstropij 

 

Detajl nosilnih stebrov in kordonskega venca 

  

Poškodovano stavbno pohištvo in grafiti na fasadi prizidka 
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Pogled z jugovzhoda na glavno fasado s požarnimi stopnicami in osrednjo atiko 

 

 

Južna fasada vzdolž Petkovškovega nabrežja 
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Severna fasada 
 
Severna fasada je vzdolž pritličja in prvega 

nadstropja zaprta s sekundarnimi prizidki. 

Fasada 2. in 3. nadstropja je preprosta, brez 

členitev. Fasada gladka, sivo peščene barve. 

 

 

 

 

Severna fasada 
 

 

 

Sekundarni prizidki z glavnim vhodom v objekt 

Fasada zunanjega komunikacijskega jedra ob 

severni fasadi je obdelana tako kot druge 

fasadne površine objekta. Prvotne vertikalne 

okenske odprtine stopnišča na vzhodni in 

severni strani so fiksne in potekajo v 

sklenjeni vertikali od pritličja do tretjega 

nadstropja. Okenski okvirji so iz teraca, v 

vsaki etaži se osrednje okno odpira na 

ventus. Tu so še locirana prvotna lesena 

dvokrilna okna sanitarij. Na vzhodnem delu 

fasade je pritrjena požarna lestev. 

Fasado členijo okna, ki se proti zgornji etaži 

manjšajo. Prvotna okna so lesena, škatlasta, 

trokrilna z nadsvetlobnim delom. Posamezno 

okensko krilo je razdeljeno horizontalno s polji 

enako kot na južni fasadi, glede na nadstropje.   

 

   Fasada na SV strani s požarno lestvijo 
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Pogled na drugo in tretje nadstropje severovzhodnega dela  
fasade  

Severozahodni del fasade s prizidanimi objekti  

 

Zahodna in vzhodna fasada 
 
Fasadi vzhodnega in zahodnega dela objekta sta gladko ometani, brez členitev in oken v višjih 

nadstropjih. V zgornjem delu sta poudarjeni s profiliranim venčnim zidcem. 

  

 

Pogled proti zahodnemu delu fasade 

 

Pogled proti vzhodnemu delu fasade 
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Izhod na Petkovškovo nabrežje ob vzhodni fasadi 

 

Pogled na vzhodno fasado 

 
 
Streha 
 

Streha južnega pritličnega prizidka ob Petkovškovem nabrežju je ravna. Na strehi so pravokotni 

svetlobniki, s stekleno strešino v plitkem ali kupolastem naklonu. Streha je nasuta s prodniki. 

 

Pogled na ravno streho proti vzhodu pritličnega 
prizidka 

Pogled na ravno streho proti zahodu pritličnega 
prizidka 
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Kupolast svetlobnik na strehi prizidka Pravokotni svetlobnik na strehi prizidka 

 

Ravna streha tretjega nadstropja je v prvotnem stanju, nasuta s prodniki in ni vzdrževana. Celotna 

površina strehe je preraščena z vegetacijo. Streha ni zavarovana. Na južni strani jo zaključuje 

nizka trikotna atika, z velikimi poškodbami betona. Na severnem delu strehe je zadnja etaža 

zunanjega komunikacijskega jedra, v kateri sta strojnica dvigala in pomožni prostor. V času 

ogleda lokacije so se na strehi zadrževali psi začasnih uporabnikov tovarne Rog. Prostori v etaži 

prostori niso bili dostopni.  

 

 

Streha tovarniškega poslopja, pogled proti jugovzhodu in pogled proti severozahodu  
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Poškodbe severne fasade betonske atike Fasada zadnje etaže zunanjega komunikacijskega 

jedra 

 

 

4. 1. 2. Notranjščina 
 

Tovarniški objekt je orientiran vzdolžno ob Petkovškovem nabrežju v smeri jugovzhod -

severozahod. Jedro starega objekta tvori pritlična vzdolžna hala, ki je najstarejša. Na južni strani je 

prizidana pritlična hala, nad jedro objekta pa tri nadstropni nadzidek.  

 

Pritličje 
 

Severna hala 

Pogled na prezidano severno halo Pogled na halo proti jugovzhodu 
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Severna vzdolžna hala ja najstarejši del celotnega kompleksa. Hala je grajena v opeki in je v celoti 

banjasto obokana. Oboki so ohranjeni, hala pa je pregrajena s sekundarnimi predelnimi stenami. 

Stene so barvane belo. Betonski tlak je ohranjen. Nad halo so nadzidane tri etaže v 

armiranobetonski konstrukciji. 

 

Južna hala 

 

 

Pogled na južno halo proti severozahodu  
 

Nekdanji proizvodni obrat galvana tovarne Rog v južni 
hali 

 

Pogled na južno halo proti jugovzhodu 

Prizidana južna hala je pritličen objekt z ravno 

streho. Skeletna konstrukcija je ohranjena, 

stene so iz opeke. Okna na južni strani so 

umeščena vzdolž celotne stene.  

Na prvotnih lesenih oken je še viden prvoten 

oplesk v zeleni barvi, se močno lušči. Okna so 

poškodovana in nevzdrževana. 

Prostor je dodatno osvetljen s steklenimi svetlobniki na strehi. Celoten prostor je barvan v beli 

barvi, spodnji pas zidov je barvan v svetlo zelenem odtenku. Tlak je betonski in močno 

poškodovan. Vse instalacije so nadometne 
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Prvo nadstropje 
 

Razsežen armiranobetonski dvoranski prostor je  delno pregrajen. Osvetljen je z okni vzdolž 

severne in južne strani. Na stenah so še vedno ohranjene konzole za transmisijo. Lesen tlak je 

izveden iz masivnih kock, ki so položene v rastru opeke. Vse instalacije so nadometne. 

Pogled proti severozahodu. Vidna je sekundarna 
pregrada severnega dela. 

 
Pregrajen severozahodni del prvega nadstropja, sedaj v 
funkciji prenočišč. 

 

 

Pogled proti jugovzhodu hale. Vzdolž severne strani so 
zložena krila lesenih oken.  

 

Tlak hale iz lesenih masivnih kock, položen v 
rastru opeke. 
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Konzole za transmisijo na zidu Lesena trokrilna horizontalno deljena okna z 

nadsvetlobnim delom. 

 

Drugo nadstropje 

 

Hala drugega nadstropja je zasnovana enako kot v prvem nadstropju, le da je nižja. Konstrukcija 

je armiranobetonska. Tlak je prvoten, betonski. V severozahodnem delu je bil tlak pred kratkim 

na novo preplasten z estrihom v debelini približno 5 cm. Okna so vzdolž severne in južne strani. 

Prostor je namenjen umetniškim inštalacijam in dogodkom. 

 

Pogled proti jugovzhodu 

 

Pogled prot severozahodu 
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Detajl nosilcev armiranobetonske konstrukcije Preplastitev tlaka v severozahodnem delu hale. 

 

 

Tretje nadstropje 

 

Hala tretjega nadstropja je po v primerjavi s spodnjimi najnižja. Stene in strop so prepleskani v 

beli barvi. Tlak je iz lesenih desk. Halo osvetlujejo okna na južni in severni steni.  

V celoti je ohranjen dvoranski prostor velikih razsežnosti. Stropna armiranobetonska konstrukcija 

je dobro ohranjena. Ohranjeno je tudi stavbno pohištvo sanitarij. 

 

Pogled proti jugovzhodu Pogled proti severozahodu 
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Prvotno stavbno pohištvo sanitarij 

 

Lesen pod 

 
 
Stopnišče 
 

Stopnišče, umeščeno na severnem delu tovarniškega objekta, je triramno z istosmernimi zavoji s 

podesti na zahodnem delu in poteka od pritličja do tretjega nadstropja. Tlak stopnic in podestov 

iz teraca je zelo poškodovan. Ograja celotnega stopnišča je odstranjena, stopnišče je zaradi 

uporabe objekta zavarovano z armaturno mrežo. Osvetljeno z okni na severni in vzhodni strani. 

Okna so fiksna in potekajo v sklenjeni vertikali od pritličja do tretjega nadstropja. Stekla so vpeta 

v okvirje iz teraca. V vsaki etaži se srednje okno odpira na ventus. Na stopnišču sta ohranjeni dve 

spominski plošči. V pritličju je na steni spominska plošča o ustanovitvi podjetja Rog leta 1949. 

Na podestu prvega nadstropja je spominska plošča padlim članom kolektiva Indus v boju za 

svobodo leta 1943. 
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Pogled proti zgornjim etažam stopnišča Pogled proti spodnjim etažam 

 

Stopnišče v kletni etaži 

  

 

Poškodovane stopnice  
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Vertikalna okna na zahodnem delu stopnišča, z 
vidnim poudarjenim okenskim okvirom, ki se odpira 
na ventus. 

Detajl okna, ki se odpira na ventus, in rame stopnišča. 

 

 

Spominska plošča ustanovitvi podjetja Rog v pritličju. 

 

Spominska plošča v prvem nadstropju, v 
spomin padlim članom kolektiva Indus, padlim 
za svobodo leta 1943. 
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4. 1. 3. Ocena ohranjenosti in ogroženosti objekta 

 
Varovane lastnosti objekta - armiranobetonska konstrukcija, razsežni dvoranski prostori in 

skeletna fasada so ohranjeni v detajlih. Objekt je zaradi odstranitve ograje degradiran v območju 

stopnišča. Stavbno pohištvo ni vzdrževano. Objekt je zanemarjen in propada. V uporabi je le del 

prostorov. 

Zaradi nevzdrževanja je stanje varovanih lastnosti je slabo. Objekt je najbolj ogrožen zaradi 

nevzdrževanja in neuporabe oz. delne uporabe. Požarna varnosti ni zagotovljena.28   

 
 
4. 2. Delavniški objekt (objekt 2) 

 

Severovzhodno od glavnega tovarniškega objekta je dvoriščni delavniški kompleks, ki ga 

sestavljata dva objekta. Objekta sta orientirana v smeri vzhod - zahod. Starejši južni objekt je bil 

1913 nadzidan in prizidan. Na severni strani je bil postavljen nadstrešek. Oba objekta sta krita z 

dvokapno streho.  

 

4. 2. 1. Zunanjščina 
 

Severni objekt  
 

 

Severna fasada 

Fasada severnega objekta ima na 

severnem delu 7 okenskih osi. Osi so 

poudarjene in rahlo izstopajoče iz 

fasadne ravnine z vertikalnimi pasovi iz 

opeke. Pritličje je v višini cokla ometano 

s cementnim obrizgom. Fasada je 

prvotna, ravnine so gladke, barvane v 

svetlo rumenem odtenku. Okna v 

pritličju in nadstropju so prvotna, lesena 

in kasetirana. Police in preklade oken so 

izvedene v vidni opeki. 

                                                 
28 Zadnji požar v objektu je bil 12. avgusta 2007. 
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Lesena okna v pritličju so dvodelna dvokrilna. Vsako 
krilo je  razdeljeno na štiri polja. 

 
Lesena okna v prvem nadstropju so dvodelna 
dvokrilna. Vsako krilo je razdeljeno na dve polji. 

 

 
Na severni fasadi objekta so med pritličjem in 
prvim nadstropjem, na vertikalnih pasovih iz 
opeke, vidni kovinski nosilci nekdanje 
konstrukcije, ki je nosila nadstrešek. 

 

V tleh severno od severnega gospodarskega objekta so vidni 
temelji, ki so nosili konstrukcijo nadstreška. 
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Vzhodna fasada severnega objekta 

Vzhodna fasada severnega objekta 

je konično zaključena. Fasada je 

členjena v štirih okenskih oseh, ki 

so vertikalno prekinjene s pasovi iz 

opeke. Na osrednjem delu v 

prvem nadstropju je kovinska 

konstrukcija balkona. 

Veliko okno v pritličju je dvojno 

štiridelno z dvema kriloma v 

posameznem delu. Vsako 

posamezno krilo je razdeljeno s 

štirimi polji.  

Tik pod napuščem je viden pas opeke. Vidne so poškodbe na leseni konstrukciji napušča. Severni 

objekt ima streho v rahlem naklonu in je krit z valovito strešno kritino, južni objekt ima streho v 

večjem naklonu in je krita z opečno kritino. 

Pogled na zahodno fasado obeh objektov iz stopnišča.  

Na zahodnem delu sta je delavniški kompleks 

zaprt s sekundarno zgrajenimi tovarniškimi 

objekti. Viden je del prvega nadstropja, ki je 

enako obdelan in členjen kot ostale fasadne 

površine. 

 

Zahodna fasada severnega objekta. 
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Južni objekt 
 

 

Vzhodna fasada južnega objekta 

Južni objekt se s severno stranico 

dotika severnega objekta, na jugu 

in zahodu ga zapirajo sekundarno 

zgrajeni tovarniški objekti. 

Vzhodna fasada južnega objekta 

ima tri okenske osi in je enako 

obdelana in členjena kot fasadne 

površine severnega objekta. 

Razlika je v opečni členitvi okoli 

oken. Okna v prvem nadstropju 

so lesena, trokrilna brez 

kasetirane členitve. Vidne so 

poškodbe na stiku obeh 

objektov. 

 

4. 2. 2. Notranjščina 
 

Severni objekt 

 

Trenutno so prostori v dvoriščnem objektu v uporabi najemnikov tovarne, ki prostore obnavljajo 

samoiniciativno. Pritličje severnega objekta je večji odprt obokan prostor, ki je ohranjen v celoti. 

Nadstropje povezujejo dvoramne stopnice iz teraca, ki so močno poškodovane, ograja stopnišča 

je odstranjena. Na posameznih mestih je ostenje stopnic in veže močno poškodovano. Prvotno 

stavbno pohištvo je ohranjeno in nevzdrževano. Okna so lesena, škatlasta, dvokrilna, s 

kasetiranim nadsvetlobnim delom.  V prostoru prvega nadstropja so bivalni ateljeji. Prostor je 

odprt, na sredini prostora je stropni nosilec, ki ga podpirajo leseni obdelani tramovi. Celoten 

prostor je v južnem delu sekundarno pregrajen s sanitarijami. 
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Pritlični obokan prostor severnega objekta 
  

Stopnice iz teraca, ki vodijo v prvo nadstropje.  

 

 

Poškodovano ostenje hodnika. 

 

Ohranjeno prvotno leseno stavbno pohištvo. 
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Tlak v prvem nadstropju je iz teraco 
plošč.  

Prostor prvega nadstropja z lesenim stropom, ometanim na trstiko, ki je 
podprt z lesenimi podporniki 

 

 

Južni objekt 

 

Južni objekt je enonadstropen in je povezan s severnim objektom. Prvo nadstropje ni v uporabi, 

služi kot skladišče. V celoti je ohranjena lesena konstrukcija ostrešja. Tla so lesen ladijski pod. 

Stene in strop niso vzdrževani, na posameznih mestih so vidni sledovi zamakanja. 

 

 

Prvo nadstropje z vidno leseno konstrukcijo ostrešja. 
 

Detajl lesene konstrukcije ostrešja 
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Lesen ladijski pod v prvem nadstropju južnega 

objekta. 

 

 

4. 2. 3. Ocena ohranjenosti in ogroženost objekta 

 

Delavniško poslopje je delno ohranjeno v tlorisni razporeditvi prostorov ter na zunanjščini. 

Fasada je sicer v zelo slabem stanju, vendar so vsi bistveni arhitekturni elementi ohranjeni in bi jih 

bilo v primeru obnove mogoče obnoviti ali rekonstruirati. Prav tako kot glavni objekt je tudi 

delavniški objekt ogrožen predvsem zaradi nerednega vzdrževanja. Požarna varnost ni 

zagotovljena.   

 
 
4. 3. Drugi objekti v območju tovarne Rog  

 

 

Vhodna vratarnica na severni strani območja ob 
Trubarjevi ulici 

 

Pritlični objekt vzdolž Trubarjeve ulice 
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Pritlični objekt na zahodnem delu dvorišča tovarne Rog 

 

Osrednji dvoriščni objekt 

  

Objekt tik ob severni fasadi tovarniškega poslopja Enonadstropna nekdanja upravna stavba, kjer je bil 
nekoč upravni sedež Pollakove tovarne. 
 

Pritlični objekt na severovzhodnem delu dvorišča. 
 

Zapuščeni pritlični objekti na severovzhodnem delu 
dvorišča.  
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Pogled na osrednji del tovarniškega dvorišča iz glavnega 
tovarniškega poslopja. 

 

Pogled na strešine dvoriščnih objektov proti zahodni 
strani dvorišča iz glavnega tovarniškega Poslopja. 

Pogled na nekdanjo upravno stavbo iz glavnega 
tovarniškega poslopja. 

 

Zazelenitev v tovarniškem območju 
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6. KONSERVATORSKE SMERNICE ZA OBNOVO  
 
 
Kompleks tovarne Rog je izredno dragocen zaradi svoje lege v neposredni bližini najožjega 

mestnega središča in velikosti zemljišča, ki omogoča realizacijo programsko zahtevnejših in 

arhitektonsko urbanistično ambicioznejših projektov. Obstoječa zazidava kompleksa tovarne z 

izjemo tovarniškega poslopja nima posebnih kvalitet, oblikuje pa prostor med starimi ulicami 

Trubarjevo, Usnjarsko, Rozmanovo in Petkovškovim nabrežjem, ki skupaj z Ljubljanico, 

predstavljajo glavne urbanistične konstante tega prostora.  

Tovarniški objekt je skoraj v celoti ohranjen industrijski objekt iz prve četrtine 20. stol., ki se 

ponaša s prvo armiranobetonsko konstrukcijo tipa Hennebique v mestu. Ostali tovarniški objekti, 

nekateri izvirajo iz istega obdobja kot osrednji, razen delavniškega, so arhitektonsko manj 

zanimivi in se jih ob rekonstrukciji območja lahko odstrani. 

 

6. 1. Varstveni režim in splošne smernice  

 
Območje nekdanje tovarne Rog leži v območju arheološkega spomenika, ki je razglašen z 

Odlokom o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, 

Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 46/90-2229. 

 

Poslopje tovarne Rog je vpisano v RKD (Ljubljana – Poslopje tovarne Rog) in opredeljeno kot 

umetnostna in arhitekturna dediščina v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine za nov 

prostorski plan Mestne občine Ljubljana, LRZVNKD, Ljubljana 2001. Kompleks nekdanje tovarne 

Rog je umeščen je območje naselbinskega spomenika, ki je vpisan v RKD (EŠD 5914 Ljubljana - 

Šempetrsko predmestje) in razglašen z Odlokom o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in 

Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-

20.06.1991), št. 18/90-942, 27/91-1211.  

 
Varstveni režim za kulturno dediščino se nanaša na tiste lastnosti, zaradi katerih je posamezna 

enota kulturne dediščine (KD) ovrednotena kot dediščina in vpisana v register kulturne dediščine 

(RKD).  
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Vsi posegi v enote KD, ki spreminjajo njihov značaj in lastnosti, zaradi katerih je bila enota 

evidentirana kot kulturna dediščina, so podrejeni nadzoru ZVKDS, OE Ljubljana. Za posege v 

objekte je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje 

ZVKDS, OE Ljubljana.  

Varstveni režim za pomembne objekte umetnostnozgodovinske in arhitekturne dediščine 

predpisuje: 

• Varovanje originalne namembnosti, za katero so bili zgrajeni. Kadar to ni mogoče, jim je 

treba najti novo funkcijo, ki bo upoštevala načelo zvestobe arhitektonskemu in zgodovinskemu 

značaju stavbe. 

• Varovanje in prenovo obstoječega oziroma vzpostavitev originalnega stanja, v kolikor ta 

omogoča kontinuirano rabo objekta. 

• Dopustne spremembe zaradi prilagoditve novim predpisom, novim tehničnim, požarnim 

in drugim standardom, dostopnosti za invalide... Te spremembe morajo biti izvedene tako, da 

čimmanj prizadenejo tiste značilnosti objekta, zaradi katerih je bila enota vpisana v RKD oziroma 

razglašen za spomenik. Pri tem je treba upoštevati posebne lastnosti vsakega posameznega 

objekta, ker je vsak drugače občutljiv za spremembe. 

• V kolikor se med prenovo pokažejo novi zanimivi detajli, ki v začetku prenove niso bili 

predvideni, je lastnik oziroma izvajalec dolžan o tem obvestiti odgovornega konservatorja 

ZVKDS, OE Ljubljana. 

 

Varstveni režim za urbanistični spomenik Odlokom o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega 

in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS* 

(16.03.1990-20.06.1991), št. 18/90-942, 27/91-1211 določa: 

• Redno vzdrževanje in varovanje kulturnih, estetskih, zgodovinskih in naravnih vrednot v 

neokrnjeni in izvirni podobi; v primeru okrnitve spomenika je treba zagotoviti povrnitev v 

prvotno stanje. 

• Podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in po potrebi prenovi, skladno z varovanimi 

lastnostmi prostora in arhitekture. 

• Zagotavljanje predstavitev kulturnih, zgodovinskih, estetskih in naravnih vrednot javnosti.  

 

V obravnavanem območju varujemo te urbanistične, arhitekturne in zgodovinske vrednote: 
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• potek ulične linije in horizontalne gabarite Trubarjeve ceste 

• poglede na fasado Šempeterske cerkve iz Trubarjeve ulice 

• arhitekturo glavnega tovarniškega objekta v celoti – lupino, konstrukcijo in notranjščino 

• Pollakovo vilo z vrtom in obstoječo ograjo proti Ljubljanici 

 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje CI 5/6 Rog, UL RS 22/98 – 94.4 

Akt o prostorskih ureditvenih pogojih med drugim opredeljuje varstvo kulturne dediščine: 

• V območju urejanja se varuje Pollakova vila z ograjenim vrtom, glavni tovarniški objekt in 

Wratschova hiša. Za posege pod sedanjim nivojem zemljišča je obvezno zagotoviti arheološki 

nadzor. Za posege v naravno in kulturno dediščino ter večje zelene površine je treba pridobiti 

soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

• Zagotoviti je treba prehodnost med Trubarjevo ulico in Petkovškovim nabrežjem. 

Ohraniti je treba potek Trubarjeve ulice, zato naj se kot vizualna omejitev zasadi dvojni drevored. 

• Območje kot celota naj bo čimbolj odprto javnosti in naj se nameni dejavnostim 

mestnega ali državnega značaja. Nedopustna je preobrazba v trgovski center ali stanovanjsko 

sosesko. 

• Glavni tovarniški objekt se varuje kot celota in ga je treba ohraniti in prenoviti, s 

posebnim poudarkom na ohranitvi fasade proti Petkovškovem nabrežju in notranjščine z velikimi 

dvoranskimi prostori ter vidno armirano betonsko konstrukcijo (veliki dvoranski prostori morajo 

biti ohranjeni vsaj v delu stavbe).  

• V največji možni meri naj se ohrani tudi dvostranska osvetlitev dvoranskih prostorov. Ob 

prenovi so dopustne funkcionalne dopolnitve objekta, ki pa ne smejo biti izvedene na škodo 

dvoranskih prostorov in prezentacije armiranobetonske konstrukcije. Obvezna je dograditev 

dodatnih vertikalnih komunikacij na dvoriščni strani.  

• Prizidek ob Petkovškovem nabrežju se odpre in nameni javnim programom, ki so v 

skladu z značajem Petkovškovega nabrežja, tudi trgovski in gostinski dejavnosti. 

• Dvoranske prostore v pritličju in I. nadstropju je dopustno v skladu z arhitekturnim 

značajem le teh nameniti javnim programom, ki potrebujejo dvoranske prostore in so namenjeni 

širši publiki (izraba za trgovino ali industrijo ni dopustna). Zaželena je izraba za institucije 

državnega ali mestnega pomena s kulturno izobraževalnim poslanstvom. Ob tem naj se ob 

razporejanju programov upošteva možnost in zaželenost aktiviranja terase nad prizidkom ob 
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Petkovškovem nabrežju. Zgornja nadstropja je dopustno nameniti poslovnemu, izobraževalnemu 

ali stanovanjskemu programu. 

• Pred kakršnim koli posegom v objekt je potrebno pridobiti podrobne konservatorske 

smernice pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine 

 

6. 2. Kulturnovarstvene smernice in priporočila 

 
6. 2. 1.  Arheologija 

• Izkop gradbene jame mora potekati pod nadzorom arheologa – konservatorja. 

• Investitor oziroma izvajalec je dolžan vsaj osem dni pred začetkom izkopa gradbene jame 

pisno obvestiti ZVKDS, OE Ljubljana, o dnevu, ko se ta dela začnejo. 

 
 
6. 2. 2. Namembnost 

Zaradi opustitve proizvodnih dejavnosti v tovarniškem poslopju je predvidena sprememba 

namembnosti objekta, ki mora biti skladna s prostorsko ureditvenimi pogoji ter v nadaljevanju 

podanimi kulturnovarstvenimi smernicami. Po zadnjih podatkih bosta spodnji dve etaži bosta 

predvidoma namenjeni javnemu programu, zgornji dve stanovanjem.  

Velikost obravnavanega območja, kakovost tovarniškega objekta in lokacija v mestnem središču 

dajejo prostoru izjemno vrednost, zato menimo, da je potrebno program dejavnosti, ki bi lahko 

zasedle ta prostor, in investitorje, ki bi bili sposobni izbrani program uresničiti, izbrati zelo 

skrbno. Menimo, da je potrebno program dejavnosti izbirati na osnovi javnega anketnega 

natečaja, ki bi temeljil na zelo jasnih ekonomskih izhodiščih. Na osnovi rezultatov natečaja bi bilo 

potrebno iskati investitorje in šele nato pristopiti k izdelavi urbanistično - arhitekturnih načrtov. 

Vsekakor pa je potrebno pri izbiri novih dejavnosti upoštevati kulturnozgodovinske in 

kakovostne spomeniškovarstvene lastnosti prostora in objektov, iz česar sledi: 

• Sprememba namembnosti objekta naj predvideva dejavnosti mestnega ali celo 

republiškega pomena (kulturna, upravna…funkcija, vendar ne industrija in trgovina), ki za svoje 

delovanje potrebujejo velike dvoranske prostore in bodo lahko kakovostno izkoristile prostorske 

možnosti, ki jih ponuja tovarniški objekt. Stanovanjska in trgovska dejavnost naj bosta le 

obrobna spremljava osnovnega programa. 
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• Dejavnosti, s katerimi bi se prostor poskušal na kakršni koli način privatizirati bodisi s 

fizičnimi zaporami (ograjami, zapornicami) bodisi z dejavnostjo, ki bi bila namenjena preveč 

ekskluzivni publiki (npr. hotelski gostje, turisti) niso primerne. 

• Prenovljeni kompleks mora biti namenjen mestu in popolnoma dostopen javnosti. 

 

6. 2. 3. Prostorska zasnova 

• Dopustna je razširitev Trubarjeve ulice na južni strani v javni trg na način, ki nakaže v 

novi urbanistični ureditvi območja prvotni potek in širino ulice na kakršen koli simboličen način.  

• Nova zazidava območja nekdanje tovarne mora biti zasnovana tako, da ne bo zakrivala 

pogledov na Šempetersko cerkev. 

• Dopustno je prenoviti ograjo v sklopu stanovanjske vile proti Trubarjevi ulici na način, ki 

bo razkril poglede na objekt z ulične strani, ter bo kakovostno oblikoval ulično fasado 

Trubarjeve. 

• V novo prostorsko zasnovo nekdanjega tovarniškega dvorišča naj se poskuša vključiti 

obstoječi dvoriščni delavniški objekt (objekt 2).  

• Ponovna vzpostavitev parkirišča na Petkovškovem nabrežju ni dopustna.  

 
 
6. 2. 4. Arhitekturna dediščina  

Tovarniški objekt iz prve četrtine 20. stol. je prva moderna armiranobetonska konstrukcija v 

Ljubljani, temelječa na patentu francoskega konstruktorja Françoisa Hennebiqua, ki je prvi 

uporabil železobetonsko konstrukcijo v arhitekturne namene.  

Objekt je zelo dobro ohranjen. Še posebej fasada, kar je zasluga izredno kakovostnega postopka 

izdelave betona z malo vode, ki ga je Hennebique posnel po postopku, kakršnega so uporabljali 

izdelovalci umetnega kamna v 19. stoletju.29 

 

 

 

 

Statična in protipotresna sanacija 
 

                                                 
29 Povzeto po Mihelič, Poslopje tovarne Rog v Ljubljani, str. 452. 
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• V sklopu priprave statičnega poročila o obstoječem stanju objekta je potrebno preveriti 

arhivske vire, ki govorijo o konstrukcijskih lastnostih objekta, glede na današnje stanje ter 

upoštevati sekundarne posege, kot npr. konstrukcijsko okrepitev najstarejše dvorane v pritličju 

objekta 1923, preboje med oboki nosilnega zidu…  

• Vse sondažne raziskave konstrukcije je potrebno izvajati pod nadzorom pristojnega 

konservatorja. 

• Potrebne sanacijske statične posege je potrebno v celoti prilagoditi varovanim lastnostim 

objekta. 

• V celoti je potrebno ohraniti armiranobetonsko konstrukcijo.   

• ZVKDS, OE Ljubljana, je potrebno predložiti poročilo o statičnem stanju objekta in 

predlog potrebne statične sanacije.  

 

Požarna varnost 
 

• V skladu z veljavnimi predpisi30 je potrebno izdelati oceno požarne varnosti in tveganja za 

objekt v celoti ob normalnem delovanju ter v primeru rekonstrukcij, popravil in večjih  

vzdrževalnih del. 

• Pri izdelavi ocene požarne varnosti je potrebno upoštevati tako požarno nevarnost glede 

na arhitekturo in izvedbo objekta,  vrednost in pomen objekta ter glede na načrtovana dela kot 

tudi na pričakovani požar in že izvedene požarnovarnostne ukrepe (npr. uporaba obstoječe 

hidrantne mreže …). 

• Na osnovi izdelane ocene požarne varnosti je potrebno izdelati koncept požarne zaščite 

za normalno obratovanje ter za primer rekonstrukcij in popravil (požarnovarno obnovo). 31 

 
 
Strehi in odvodnjavanje 
 
• Potrebno je temeljito preveriti sistem odvodnjavanja na strešini nadzidka in prizidka. 

                                                 
30 Potrebno je upoštevati določila NFPA 909:2001 in 914:2001, ki se nanašata na varstvo kulturne dediščine. 
31 Mag. Bojan Grm, Nevarnost za nastanek požara, potek požara in koncept požarne zaščite v stavbah kulturne 

dediščine, Zbornik referatov posveta Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine, Slovenska Bistrica, 2. oktober 2003 
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• Glede na stanje strehe nadzidka, pri kateri ni bilo opaziti večjih sledov zamakanja, naj se 

obstoječa streha ohrani, pri sanaciji naj se uporabi enake materiale ali materiale, ki imajo enake 

lastnosti oz. so kompatibilni z obstoječimi materiali. 

• Prav tako je potrebno preveriti stanje strehe prizidka ter tako kot pri strehi nadzidka  

uporabiti enake materiale ali materiale, ki imajo enake lastnosti oz. so kompatibilni z obstoječimi 

materiali. 

 

Fasada  
• Objekt naj se prek spodnjega dela (slepe) južne fasade prizidka odpre oz. poveže z 

nabrežjem Ljubljanice z odpiranjem slepih niš ali vzpostavitvijo arkadnega hodnika.   

• Pred začetkom obnovitvenih del je potrebno temeljito preveriti stanje in trdnost betonske 

fasade.  

• Potrebno je izvesti sondažne raziskave, analizirati in določiti sestavo uporabljenih 

materialov ter po potrebi izdelati stratigrafske analize odvzetih vzorcev.   

• Podrobi kulturnovarstveni pogoji za obnovo fasade bodo podani na podlagi izsledkov 

sondažnih raziskav. 

 

Vidni konstrukcijski elementi  in dekoracija na fasadi 
 
• Vse vidne konstrukcijske elemente in zidne vence na fasadi je potrebno v celoti ohraniti. 

• V kolikor so posamezni deli poškodovani je potrebno manjkajoče dele domodelirati v 

materialu na način obstoječih, tako, da se doseže enaka barvna in strukturna površinska obdelava. 

Materiali domodelacij in popravil morajo biti združljivi z originalnimi materiali. 

 

Stavbno pohištvo 
 

• Priporočamo, da se lesena škatlasta kasetirana trokrilna okna z nadsvetlobo ohranijo in 

obnovijo. V primeru zamenjave oken je potrebno pri novih oknih dosledno povzeti prvotno 

delitev okenske površine. Za zasteklitev je sprejemljivo uporabiti stekla z izboljšanimi 

izolacijskimi lastnostmi, ki ne zahtevajo večje spremembe debeline okvirjev, ki naj bodo izvedeni 

v materialu, ki ustreza industrijskemu karakterju objekta (ne priporočamo uporabe plastičnega 

materiala).  
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• Pred obnovo ali zamenjavo stavbnega pohištva je potrebno izvesti sondažne raziskave 

opleskov oz. po potrebi opraviti stratigrafske analize vzorcev opleskov, na podlagi katerih bodo 

podane podrobne smernice za barvno prezentacijo stavbnega pohištva. 

• Pred obnovo ali zamenjavo stavbnega pohištva je potrebno izdelati shemo vseh prisotnih 

tipov oken na objektu z vrisano lokacijo ter načrtom v merilu 1:10 ter detajli (nasadila, okovje, 

sredinske pripire…) v merilu 1:1, ki bo služila kot izhodišče za izdelavo novih oken in kot 

arhivska dokumentacija v primeru zamnejave. Shemo obstoječih oken, izvedbeni načrt novih 

oken in prototip novega okna potrdi konservator ZVKDS, OE Ljubljana, preden se izvede 

naročilo v celoti. 

• Novo stavbno pohištvo (vrata) naj bodo skladu z novo namembnostjo prostorov 

celostno sodobno oblikovana skladno z industrijskim  karakterjem objekta.  

 

Notranjščina 

• Pri najstarejši prezidani dvorani v pritličju je smiselno odstraniti sekundarne predelne 

stene ter ponovno vzpostaviti dvoranski prostor. 

• Pri prenovi dvoran za novo namembnost je potrebno v vseh etažah ohraniti večino 

odprte tlorisne površine, z vidnimi konstrukcijskimi elementi (nosilnimi slopi, prekladami, 

konzolami za transmisijo...). Pred posegi je potrebno izvesti sondažne raziskave, na podlagi 

katerih bo določena končna prezentacija elementov. 

• Na ometanih stenskih površinah je potrebno izvesti sondažne raziskave in analizirati in 

določiti sestavo uporabljenih materialov ter po potrebi izdelati stratigrafske analize. 

• V primeru predvidene stanovanjske namembnosti je potrebno ohranjati odprti tloris tudi 

znotraj posameznih stanovanj in razporejati enote s sanitarnimi vodi  (kopalnica in kuhinja) kot 

samostojne enote višine max 250 cm. 

• V primeru pregrajevanja dela dvoran je potrebno upoštevati sistem nosilne konstrukcije in 

ohraniti okenske odprtine nepredeljene.  

• V dvorani v I. nadstropju naj se ohrani lesen tlak iz masivnih predvidoma macesnovih 

kock, v območjih strojev, na katerih je bil po 2. svetovni vojni leseni tlak nadomeščen z 

betonskim, naj se vzpostaviti lesen tlak po vzoru obstoječega. 
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• Z naravoslovnimi analizami je potrebno natančno določiti material in obdelavo masivnih 

kock. Podrobni kulturnovarstveni pogoji za obdelavo tlaka bodo podani na podlagi rezultatov 

analiz.  

 

Zunanje komunikacijsko jedro 

• Priporočamo ohranitev in obnovo obstoječega stopnišča s posameznimi elementi:   

stopniščnimi ramami, podesti in okenskimi okviri iz litega teraca.  

• V primeru obnove naj se uporabijo enaki materiali ali materiali, kompatibilni z 

obstoječimi, podobne granulacije agregata in barvne sestave.  

• Manjkajočo ograjo naj se nadomesti s sodobno oblikovano ograjo, ki se bo prilagodila 

značaju stopnišča iz 50-ih let. 

• Sprejemljiva je vzpostavitev nove komunikacijske povezave med etažami na zahodni 

strani obstoječega komunikacijskega jedra ali dislocirano v določeni oddaljenosti od objekta. 

Potrebno je zagotoviti dostop invalidom v vse etaže objekta.  

• Spominski plošči ustanovitvi podjetja Rog in spominska plošča članom kolektiva Indus, 

padlim za svobodo 1943 naj se ohranita v objektu. 

 

Drugo 

 
• V javni natečaj je potrebno vključiti izvedenca s področja varstva kulturne dediščine. 

• Gradbena dela lahko izvajajo le izvajalci, ki imajo reference del na spomeniškovarstvenih 

objektih in bodo dokazali sposobnost uporabe potrebnih materialov. 

• Zunanjih enot klimatskih naprav ni dopustno nameščati na fasado objekta. V projektu 

prenove kompleksa je potrebno predvideti centralno klimatsko enoto. 

 

6. 4. 3. Omejitve konservatorskih smernic 

 

• Podrobnejše konservatorske smernice za sanacijo fasade in analizo gradbene konstrukcije 

objekta bodo podane v skladu z natančno znano spremembo namembnosti objekta in potem, ko 

bodo izvedene potrebne sondažne raziskave. 
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• Vsi nepredvideni posegi in dela se bodo reševali s projektantom v procesu priprave 

projekta za spremembo namembnosti oziroma PGD/PZI ter z izvajalci neposredno na terenu. 

 

6. 4. 4. Izvajanje konservatorskih smernic 

• Podane konservatorske smernice je potrebno upoštevati pri projektu za spremembo 

namembnosti nekdanjega poslopja tovarne Rog ter pri PGD/PZI. Za pridobitev 

kultunovarstvenega soglasja je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana, predložiti projekt za 

spremembo namembnosti oziroma PGD/PZI. 

• ZVKDS, OE Ljubljana, je potrebno zaradi izvedbe sondažnih raziskav, navedenih v 

konservatorskih smernicah, potrebno obvestiti mesec dni pred začetkom sanacijskih del. 

• Projektantska in obnovitvena dela na obravnavanem objektu lahko izvajajo projektanti, 

izvajalci gradbenih in obrtniških ter restavratorskih del z izkušnjami na spomeniškovarstvenih 

objektih. ZVKDS, OE Ljubljana, je potrebno predložiti njihovo referenčno listo in referenčno 

listo njihovih podizvajalcev.   

• ZVKDS, OE Ljubljana, ima vpogled v gradbeni dnevnik in opravlja konservatorski 

nadzor nad deli na objektih. 

• Po končanih delih je potrebno pripraviti gradbeno poročilo o izvedenih delih. 

• Potrebno je izdelati načrt vzdrževanja objekta. Načrt je potrebno poslati ZVKDS, OE 

Ljubljana, v potrditev in po potrebi dopolnitev najkasneje eno leto po zaključenih delih. 

• V sklopu vzdrževanja obnovljenega kompleksa se izvaja konservatorski ogled s petletnim 

ciklom. 
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