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POVZETEK POVZETEK POVZETEK POVZETEK     
 

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

kontekstu širšega projekta Second Chance predstavlja podrobnejši vpogled v način delovanja, 

razmišljanja, oblike percepcije posameznih skupin déležnikov, ki so na različne načine povezane 

s prenovo območja nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti (CSU Rog). Podlaga za 

izbiro skupin déležnikov so bile povezave z vsebinami in dejavnostmi, ki so predvidene kot 

pomemben del programa bodočega centra Rog (arhitektura, oblikovanje, vizualne umetnosti), oz. 

povezave z različnimi oblikami produkcije ali organizacije financiranja, trženja in izobraževanja 

ključnih dejavnosti na navedenih področjih. Osnutek zasnove uporabe CSU Rog je zamišljen kot 

podlaga za nadaljnji razvoj območja tovarne Rog in pilotne naložbe v okviru projekta Second 

Chance.  

 

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

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

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

pomembnih vidikov analiza možnosti povezovanja oz. mreženja posameznih akterjev, ki delujejo 

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

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

potrebe, želje in pričakovanja pomembnih skupin déležnikov v projektu. Prav analiza možnosti 

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

dolgoročne strategije delovanja, financiranja, upravljanja ter lokalnega in mednarodnega 

povezovanja CSU Rog.  

 

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

ključne družbene, ekonomske, kulturne elemente in značilnosti, ki sestavljajo posamezno 

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

déležnikov, ki predstavljalo pomemben del strategije nadaljnje prenove območja tovarne Rog. 

Kako optimalno povezati interesne skupine in umestiti primerne vsebine v enoten sklop CSU Rog, 

ki bo povečeval potencial za kreativnost, rast in inovacije, integriral lokalno ekonomijo, 

neekonomske subjekte in množico različnih uporabnikov, je kompleksno vprašanje, na katerega 

smo skušali vsaj delno odgovoriti z identificiranjem in s pojasnjevanjem njihovih interesov, želja in 

potreb. 

 

Z namenom, da bi čim bolj prispevali k povečanju kakovosti življenja, družbene, kulturno-

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

družbeno-kulturne smernice, ki se pripravljajo v okviru projekta revitalizacije nekdanje tovarne 
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Rog, podrobno preveriti oz. oceniti stopnjo legitimizacije teh kulturnih programov med različnimi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nastali zaradi prehitre implementacije vnaprej pripravljenih ukrepov in programov »od zgoraj 

navzdol« (up-bottom). Raziskava na ta način anticipira potencialno nepričakovane in pogosto 

nezaželene kolateralne učinke posegov v obstoječi družbeno-prostorski ustroj. 

 

Za potrebe raziskave je bilo oblikovanih 6 fokusnih skupin. Za potrebe ustrezne izvedbe fokusnih 

skupin je bilo pripravljeno tudi »Delovno gradivo projekta Second Chance – Razvojna vizija centra 

sodobnih umetnosti Rog (CSU Rog)«, ki je bilo predhodno razdeljeno udeležencem fokusnih 

skupin. Diskusija na fokusnih skupinah je potekala na osnovi vprašalnika, ki je temeljil na 

polstrukturiranih vprašanjih. Na ta način so bili pridobljeni podatki za primerjalno analizo. 

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

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

partnerstev CSU Rog. 

 

 

Preglednica 1: Struktura posameznih fokusnih skupin (FS) 
 

Št. FSŠt. FSŠt. FSŠt. FS    StruStruStruStruktura, naslov FS ktura, naslov FS ktura, naslov FS ktura, naslov FS     Skrajšano ime FS v besediluSkrajšano ime FS v besediluSkrajšano ime FS v besediluSkrajšano ime FS v besedilu    

1 začasni (obstoječi) uporabniki Roga  (obstoječi) uporabniki 

2 strokovna javnost, ki producira oz. izvaja 

kulturne vsebine na podlagi različnih virov 

financiranja: vodje različnih javnih institucij 

in zasebnih zavodov, NVO 

strokovnjaki 

3 javna uprava oz. predstavniki javnega 

interesa – medsektorska skupina 

javna uprava 

4 ustvarjalci: umetniki, oblikovalci, arhitekti in ustvarjalci 
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predstavniki izobraževalnih institucij 

5 predstavniki gospodarstva, ki spodbujajo 

produkcijo na področjih arhitekture, 

oblikovanja in vizualnih umetnosti 

gospodarstvo 

6 mednarodna skupina strokovnjakov: 

producenti, raziskovalci, ustvarjalci 

mednarodni 

 

 

PREDSTAVITEV REZULTATOVPREDSTAVITEV REZULTATOVPREDSTAVITEV REZULTATOVPREDSTAVITEV REZULTATOV    

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

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

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

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

percepcije, želje in orientacije. Predstavila je kompleksen ustroj interesov različnih déležnikov v 

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

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

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

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

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

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

po spreminjanju posameznih elementov strukture dejavnosti, nadaljnje strategije razvoja ter 

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

 
• V vseh fokusnih skupinah je bila opažena potreba po izboljšanju obstoječe usmeritve izboljšanju obstoječe usmeritve izboljšanju obstoječe usmeritve izboljšanju obstoječe usmeritve 

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

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

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

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

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

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

poudarjale pomen spremembe usmeritev oz. politike razvoja ustvarjalnosti mesta 

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

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

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

mednarodnem, globalnem kontekstu.    Pri tem omenjajo pomen ustvarjanja ustreznih 

pogojev oz. vzpostavljanje ustreznih mehanizmov podpore ekonomsko šibkejšim 
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skupinam, kar bi omogočilo »spontan razvoj« ustvarjalnosti in inovativnosti tudi 

mladim, neuveljavljenim in socialno oz. finančno šibkejšim skupinam ustvarjalcev 

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

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

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

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

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

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

dejavnosti« predstavlja predvsem mednarodno, interdisciplinarno zasnovano bazo 

(think-tank bazo) ustvarjalcev in mrežo kadrov z »omejenim rokom trajanja« (tj. v 

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

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

pa tudi strokovnjaki, predlagale konceptualno drugačno vizijo razvoja ustvarjalnosti in 

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

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

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

pragmatičen (storitveno usmerjen), funkcionalen razvoj kreativnih industrij. 

• Udeleženci v večini fokusnih skupin zelo pogosto navajajo omejitve lokalnega skupin zelo pogosto navajajo omejitve lokalnega skupin zelo pogosto navajajo omejitve lokalnega skupin zelo pogosto navajajo omejitve lokalnega 

konteksta oz. neprimernosti družbenokonteksta oz. neprimernosti družbenokonteksta oz. neprimernosti družbenokonteksta oz. neprimernosti družbeno----ekonomskega okolja za razvoj kreativnih ekonomskega okolja za razvoj kreativnih ekonomskega okolja za razvoj kreativnih ekonomskega okolja za razvoj kreativnih 

potencialovpotencialovpotencialovpotencialov. Večina sogovornikov po vseh fokusnih skupinah poudarja pretirano 

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

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

obenem izražajo močno potrebo po zagotavljanju oz. vzpostavljanju mednarodnega močno potrebo po zagotavljanju oz. vzpostavljanju mednarodnega močno potrebo po zagotavljanju oz. vzpostavljanju mednarodnega močno potrebo po zagotavljanju oz. vzpostavljanju mednarodnega 

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

ustvarjalci pogosto poudarjajo, da bi šele vzpostavljanje mednarodne vpetosti lahko 

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

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

gospodarstvo in strokovnjaki sicer poudarjajo potrebo po zagotavljanju mednarodnega 

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

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

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

mednarodnega značaja institucije. 

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

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

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

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

intenzivitete podajanja stališč o nedefiniranosti strukture in razvojne strategije, v 
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okviru katere naj bi CSU Rog postal referenčni razstavni in produkcijski center v regiji. 

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

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

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

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

ki navaja, da je združevanje velikih razstavnih in produkcijskih prostorov sicer možno, 

vendar povečini nepriporočljivo. Skupina izpostavlja tudi problem samega fizičnega 

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

razstavnih prostorov, močno vprašljiva oz. težko izvedljiva pa je ideja oblikovanja 

prostora za inovacije in eksperimentalno produkcijo, ki naj bi soobstajali z razstavnimi 

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

inovativnosti, visokokreativnih dejavnosti je po mnenju te skupine potrebno posebno 

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

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

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

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

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

združevanje razstavnih in produkcijskih površin lahko neustrezno. FS ustvarjalci in 

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

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

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

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

gospodarstvo in obstoječi uporabniki dodatno opozarjata še na nejasno časovno 

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

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

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

mednarodni in obstoječi uporabniki vodi k preveliki razpršitvi dejavnosti in posledično 

neuspešni implementaciji razvojnih ciljev, ki izhajajo iz tega. 

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

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

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

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

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

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

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

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

spodaj navzgor««««) in pri tem svarijo pred izrazitimi, drastičnimi »»»»gentrifikacijskimi 
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posegi«««« (Smith, 1996; Featherstone, 1991; Deutsche, 1996) zgolj za določene 

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

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

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

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

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

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

odprt za vse oblike umetnosti, vse generacije in oblike razstav, produkcije.  

• Pri navajanju prednosti »Razvojne vizije CSU Rog« so udeleženci fokusnih skupin dokaj 

enotni in poudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektovpoudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektovpoudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektovpoudarjajo veliko ambicioznost mesta pri uresničevanju tovrstnih projektov. 

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

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

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

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

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

neinovativnosti celotnega projekta CSU Rog sta najbolj kritični FS mednarodni in 

obstoječi uporabniki, ki projekt označujeta za enega od klasičnih gentrifikacijskih 

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

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

navaja tudi lokalni problem majhne kritične mase potencialnih uporabnikov, 

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

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

strokovnjaki in ustvarjalci. 

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

projektom zaradi nejasne, nepregledne, nedefinirane strategije razvoja institucije. 

Posledica tega je trenutno razmeroma nizka pripravljenost za povezovanje,  trenutno razmeroma nizka pripravljenost za povezovanje,  trenutno razmeroma nizka pripravljenost za povezovanje,  trenutno razmeroma nizka pripravljenost za povezovanje, 

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

Rog in zaradi tega zmanjšano pripravljenost za sodelovanje, partnerstvo najmočneje 

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

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

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

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

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

obstoječi uporabniki. FS ustvarjalci kljub nekaterim pomislekom vidi možnosti za 

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

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

CSU Rog. Ob tem izpostavlja tudi pomen izgradnje in dostopa do ustrezne 
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infrastrukture v CSU Rog – predvsem uporabe ateljejev, delavnic ipd. za ustvarjalce. 

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

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

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

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

uprava. 

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

glede ustreznega načina upravljanja CSU Rog, glede ustreznega načina upravljanja CSU Rog, glede ustreznega načina upravljanja CSU Rog, glede ustreznega načina upravljanja CSU Rog, ki je v Razvojni viziji zamišljen kot javni 

zavod. Pri tem predlagajo vrsto dopolnitev, ki bi izboljšale predviden model javnega . Pri tem predlagajo vrsto dopolnitev, ki bi izboljšale predviden model javnega . Pri tem predlagajo vrsto dopolnitev, ki bi izboljšale predviden model javnega . Pri tem predlagajo vrsto dopolnitev, ki bi izboljšale predviden model javnega 

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

predlaganem modelu upravljanja opažajo preveliko stopnjo hierarhičnosti odločanja, 

tj. partnerji v projektu naj bi imeli zagotovljeno premajhno stopnjo avtonomije in 

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

proces ustvarjalnosti. Zato predlagajo spremembo nivoja »inkluzivnosti« oz. 

dostopnosti za posamezne skupine, civilne iniciative in druge lokalne skupnosti pri 

modelu upravljanja CSU Rog. Pri tem navajajo potrebo po »sploščanju obstoječih 

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

»kombiniranju ponudbe« za različne socialne skupine ustvarjalcev, obiskovalcev, 

producentov itd. FS gospodarstvo ugiba, ali bi predlagani upravljavski model lahko 

omogočal storitve za razvoj visokokakovostnih izdelkov, in nekoliko podobno kot FS 

mednarodni ugotavlja, da bi bila v tem primeru potrebna nekoliko manjša stopnja 

poseganja MOL-a kot ustanovitelja v strukturo upravljanja. Pravzaprav FS 

gospodarstvo poudarja potrebo po bolj »menedžerskem pristopu« v upravljanju CSU 

Rog, saj naj bi le tak pristop omogočil večje upoštevanje ekonomskih oz. tržnih vidikov 

v razvoju in vodenju CSU Rog. FS javna uprava in strokovnjaki navajata, da je v 

predlaganem modelu upravljanja potrebno ohraniti ekonomski oz. tržni del, in 

poudarjata pomembnost vloge, rezervirane za zasebne partnerje, tj. vlagatelje iz 

gospodarskega sektorja z interesom (občutkom) za kulturo, če se hoče projekt CSU 

Rog primerno razvijati. FS strokovnjaki in mednarodni za »upravljavca« (mišljen je 

predvsem direktor programa) nujno predlagata osebo, ki je mednarodno vpeta, 

presega mestne okvire in lahko prebija oz. presega lokalne omejitve. 

• V večini fokusnih skupin je opaziti večje število pomislekov glede strukture opaziti večje število pomislekov glede strukture opaziti večje število pomislekov glede strukture opaziti večje število pomislekov glede strukture 

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

pomislekov se dotika dolgoročne finančne vzdržnosti, ekonomske stabilnosti, 

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

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

mnenju katere je 20-odstotni delež programa, ki se financira iz tržnih dejavnosti, 
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bistveno premajhen, da bi bila zagotovljena dolgoročna finančna stabilnost dejavnosti 

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

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

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

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

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

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

predlaga oblikovanje drugačnega konzorcija, npr. s 3–5 partnerji, kar bi razpršilo 

tveganja in ohranilo dolgoročno strategijo razvoja CSU Rog. FS ustvarjalci poudarja 

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

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

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

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

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

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

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

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

zmanjševanje proračunskih ter sponzorskih sredstev za ostalo polje umetnosti 

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

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

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

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

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

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

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

• Analiza fokusnih skupin kot celote Analiza fokusnih skupin kot celote Analiza fokusnih skupin kot celote Analiza fokusnih skupin kot celote –––– nekatere opažene značilnosti analiziranih  nekatere opažene značilnosti analiziranih  nekatere opažene značilnosti analiziranih  nekatere opažene značilnosti analiziranih 

fokusnih skupin:fokusnih skupin:fokusnih skupin:fokusnih skupin:  

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

pri čemer močno izstopa razmerje med starejšimi in mlajšimi starostnimi 

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

idealnega modela nadaljnjega razvoja CSU Rog opaziti določena odstopanja: 

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

dostopnosti do storitev, infrastruktur, priložnosti, vključevanja v različne 

izobrazbene, mednarodne, lokalne mreže, družbene in finančne sheme, s 

pomočjo katerih bi lahko vstopali v že konsolidirane sisteme, mreže na področjih 

arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. 
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o Pri vprašanju vloge in pomena obstoječih uporabnikov tovarne Rog se fokusne Pri vprašanju vloge in pomena obstoječih uporabnikov tovarne Rog se fokusne Pri vprašanju vloge in pomena obstoječih uporabnikov tovarne Rog se fokusne Pri vprašanju vloge in pomena obstoječih uporabnikov tovarne Rog se fokusne 

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

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

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

njihova vloga in možnosti vključevanja v nadaljnji razvoj kreativnih potencialov na 

lokaciji, zviševanja kakovosti in kvantitete produkcije na ustvarjalnih področjih ter 

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

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

obstoječih uporabnikov bistveno drugačen oz. povečini odsoten – obstoječi 

uporabniki niso prepoznani kot legitimni producenti na ustvarjalnih področjih, kar 

priča o različnih načinih identifikacije in ovrednotenja pomena obstoječih 

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

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

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

razvoju kreativnih potencialov mesta. 

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

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

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

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

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

soustvarjajo pomemben del okolja, v katerem nastaja kulturno-umetniška 

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

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

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

odgovori in analizirane oblike diskurza kažejo na nejasnosti in nerazdelanosti 

praktične, pragmatične ravni integracije vseh navedenih akterjev, deležnikov v 

enoten model razvoja CSU Rog. 


