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POVZETEK 

  

Prenova območja nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti Rog bo celovit arhitekturno-

urbanistični odgovor na vprašanja, ki jih je opuščena, a spomeniško zaščitena zgradba postavila mestu in 

njegovemu razvoju. Analiza PSPN na podlagi preučitve ustreznih gradiv, aktualnih podatkov in izvedbe 

anket in intervjujev utemeljuje razloge za izbiro vsebin, ki jim bo namenjen novi center, navaja razvojne 

možnosti lokacije po prenovi, in predvideva učinke, ki jih bo imelo delovanje novega centra. Pri tem na 

pregleden način (v matriki PSPN) izpostavi prednosti in slabosti odločitve za prenovo, opozarja pa tudi na 

pričakovane priložnosti in nevarnosti delovanja centra.  

*** 

Glede lokacije analiza skorajda ne najde šibkih točk: arhitekturno-urbanistična rešitev predvideva 

rekonstrukcijo zaščitene kulturne dediščine (tovarne in delavnice) na spoštljiv in učinkovit način, hkrati pa 

Ljubljana z njo udejanja koncept ustvarjalnega mesta kot svojega razvojnega modela. Nadalje zazidava 

območja širšega kompleksa z novimi objekti obeta celovito ureditev območja, ki se bo naposled lahko 

tesneje vpelo v mestno jedro in se vsebinsko trdneje osmislilo. Mestno središče bo naravno seglo proti 

doslej še nevključenemu delu do Ambroževega trga in naprej s predvideno povezavo z novim mostom do 

Cukrarne (nove stavbe mestne uprave), ter podaljšalo obe živahni nabrežji s Poljanskim nabrežjem v 

potezi proti Cukrarni in Petkovškovim nabrežjem vse do Rozmanove. Vsebinsko pa bo prav CSU Rog tista 

točka v zemljevidu Ljubljane, ki bo odprla navezavo na Metelkovo, staro elektrarno, načrtovani zasebni 

center umetnosti na Šmartinski, in v drugem loku segla do načrtovanih treh umetniških akademij na 

Roško – v navdušenem pričakovanju smo ta novi zamah v matriki imenovali »ljubljanska umetniška milja«. 

Projekt v celoti odgovori na večino pričakovanj, zapisanih v Strategiji razvoja kulture MOL 2008-2011 

(javni interes, varstvo kulturne dediščine, javna dostopnost), živahna dejavnost sedanjih uporabnikov pa 

je v zavesti javnosti že dosegla, da Rog (in s tem tudi prihodnji CSU Rog) percipira kot središče sodobnih 

urbanih vsebin. 

Med slabosti smo zato v tem delu zapisali le nevajenost Ljubljane na takšne urbane enote, saj ni mogoče 

pričakovati, da bodo uporabniki, izvajalci, upravitelji, obiskovalci in sosedje v hipu prepoznali potenciale 

novega središča in znali uživati v njih – v takšna pričakovanja je treba vgraditi nekaj časa. Nadalje so 

slabost razmeroma dolgi postopki pridobivanja dokumentacije za izvedbo projekta in veliko število 

soglasjedajalcev, v zadnjem času pa gospodarske okoliščine dodajajo, da tudi iskanje ustreznega 

zasebnega partnerja za takšen projekt ni povsem enostavno. 

*** 

Analiza potrjuje, da je izbor področij, ki jim bo namenjen Center sodobnih umetnosti Rog, dobro pretehtan: 

na eni strani za področja vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja v Ljubljani velja, da že dolgo 

izkazujejo potrebe po ustrezno opremljeni produkcijski infrastrukturi in (vsaj enem) velikem razstavnem 

prostoru, na drugi strani pa je izbor mogoče prepričljivo utemeljiti tudi s številkami: v Ljubljani deluje 

pretežni delež vseh slovenskih vizualnih umetnikov, arhitektov in oblikovalcev (v prvih dveh primerih celo 

nad 40%), znotraj kreativnih industrij pa imata arhitektura in oblikovanje največje število podjetij. 
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Razen tega je za vsa tri področja mogoče med prednosti zapisati, da Slovenci v njih najdemo podlago za 

nacionalno samozavest in se ponašamo z večjim številom mednarodnih uspehov kot na kakšnih drugih 

področjih (v vizualnih umetnostih nekaj uspešnih aktualnih prodorov v mednarodni prostor, v arhitekturi 

navdihujoča dediščina, v oblikovanju tako nekdanji kot nekateri sedanji uspehi); hkrati pa je prav tako za 

vse mogoče reči tudi, da kritiška in teoretska refleksija ne dohajata produkcije. Delno je krivdo za to 

pripisati neurejenim razmeram za študij (dve od področij imata prostorski položaj zelo problematičen in že 

leta nerešen), delno tudi drugim neustreznim možnostim za srečevanja, predavanja, izmenjavo misli. Kar 

smo pravkar zapisali kot slabost, je na drugi strani, ko razmišljamo o vsebinah projekta, prednost – CSU 

Rog je v svoji zasnovi odgovor na prav te potrebe.  

Za vsa tri področja velja, da je razstavnih prostorov veliko, da v njih poteka živahna dejavnost, da to 

dejavnost dinamično izvajajo tako javni zavodi kot nevladne organizacije in posamezniki s takšnim ali 

drugačnim zasebnim statusom; da pa hkrati malone vsi ocenjujejo, da številni prostori niso ustrezno 

tehnično opremljeni, da nekatere lokacije ne najdejo poti do občinstev, da so programske politike 

ponekod izključujoče, da bi, skratka, lahko ustvarjali več in bolje, ko bi bile razmere ustreznejše. Zato 

naštete potrebe znova pomenijo prednost, ko se vprašamo, ali bo CSU Rog mogoče napolniti z ustrezno 

vsebino; če jim dodamo potrebe po ateljejih, po zahtevnejši delovni opremi, po uporabi produkcijskih 

prostorov, tudi po novi praksi začasne in projektne rabe, izposoje skupne opreme in delovnih sredstev - 

dobimo vnovično potrditev, da so načrtovane dejavnosti CSU Rog skrbno izbrane, saj bodo ponudile prav 

tisto, za kar uporabniki pravijo, da potrebujejo. 

Težko je reči, koliko bo lahko novi center neposredno prispeval k spremembam dejstva, da za vizualne 

umetnosti pri nas trg skorajda ne obstaja, pri arhitekturi in oblikovanju pa akterji prav tako pričakujejo, da 

bo v kratkem naročil in dela prej manj kot več, predvsem pa, da zdaj ni čas velikih projektov. Če je 

navedeno dejstvo slabost širšega okolja, je za ožje okolje, torej CSU Rog, spet mogoče upati, da bo 

prinesel vsaj poskus, da se s takšnimi težavami spopade. Podlaga za to ni slaba: center naj bi postal 

mesto, ki bi zmoglo odpirati nove možnosti za povezovanja in mednarodna sodelovanja, in tudi sam že z 

načinom svojega nastajanja (javni natečaj, mednarodni izbor, odprtost za vključevanje partnerjev ipd.) 

poudarja nekatere nove prakse večje odprtosti in vključevanja.  

*** 

Analizo vzpostavitve CSU Rog smo ločili v dva dela: fazo ustanovitve in fazo delovanja. Za fazo ustanovitve 

smo glede na odgovore respondentov prepričani, da bo imela v javnosti takojšen zelo pozitiven odmev, saj 

Center z vznemirjenjem pričakujejo vsi, tako tisti, ki jim bo neposredno namenjen, kot tudi oni, ki si želijo 

urejeno mesto. Med priložnosti, ki jih ustanovitev prinaša, smo zapisali še možnosti za takojšen nov 

ustvarjalni dialog na vseh treh področjih, vzpostavitev novih povezav in sodelovanj (nekatere bodo prišle 

takorekoč same, s tem, ko je projekt CSU del projekta Second Chance, za druge se bo treba potruditi 

pozneje), in identifikacijo ter pritegnitev novih ustvarjalnih, pa tudi kadrovskih energij (in ob tem povsem 

konkretno zagotovitev novih delovnih mest). Glavna nevarnost tiči v dejstvu, da bo uveljavitev Centra 

močno odvisna od njegovega uspešnega vodenja in da bo torej ob tehtnem premisleku treba imeti tudi 

“srečno roko” pri izbiri prvih upravljalcev, pa tudi prvih uporabnikov. Prav tako bo ključno, ali bo zasebni 

partner, ki bo izbran za izvedbo drugega dela projekta Rog, razumel in razvijal sobivanje na način, ki bo 

Centru v prid in pomoč. V fazi delovanja seveda kot ključno priložnost pozdravljamo vzpostavitev potrebne 
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in doslej neobstoječe ali nepopolne infrastrukture, z njo pa možnosti za vzpostavitev novih modelov 

sodelovanja in povezovanja med ustvarjalci, novih poti integracije občinstev, novih oblik mednarodnega 

vključevanja. V tem delu razmišljamo o vidikih sodelovanja med kulturo in gospodarstvom, saj bi CSU Rog 

lahko pomenil priložnost tudi za to, in naprej o novih vidikih razvoja kulturne industrije in socialnega 

podjetništva na področjih, ki jim bo namenjen. Ocenjujemo, da CSU Rog pomeni razvoj arhitekturno in 

programsko fleksibilnega projekta, ki se bo mogel prilagajati spreminjajočim se potrebam. 

Analiza nazadnje opozarja na nekatere nevarnosti, ki jim bo pri vzpostavitvi in delovanju CSU Rog 

potrebno posvetiti pravočasno pozornost: zelo pomembno bo oblikovati ustrezne mehanizme načrtovanja 

programskih vsebin in ključno bo najti vodstvo, ki bo zmoglo voditi program v vsej njegovi kompleksnosti. 

Ljubljana s CSU Rog stoji tudi pred preizkusom lastne ambicioznosti – velika produkcijsko-razstavna 

dvorana, ki jo mesto tako pogreša, bo pokazala, ali v resnici zmoremo dovolj drznosti in velikopoteznosti, 

da jo napolnimo z vsebino. 

 



7  

UVOD  

 

Prenova območja nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti Rog je celovit arhitekturno-

urbanistični odgovor na vprašanja, ki jih je opuščena, a spomeniško zaščitena zgradba postavila mestu in 

njegovemu razvoju. Odgovor zelo ustrezno opravi še z nekaterimi drugimi hkratnimi vprašanji:  

• Kako povezati zdaj degradirani del širšega mestnega jedra z razvojem drugih mestnih delov? 

• Kako osmisliti tudi njegovo neposredno okolico?  

• Kam umestiti vsebine, ki inherentno sodijo skupaj in v mestu še niso nikoli imele skupne strehe 

nad glavo, nekatere še posamične ne? 

Prenova je del razvojno raziskovalnega projekta petih evropskih mest Second Chance. Namen projekta, ki 

razen v Ljubljani poteka še v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah in Krakovu, je oživitev opuščenih industrijskih 

območij s pomočjo kulture in ustvarjalnosti, ter obeta ljubljanskemu projektu številne prednosti, ki jih 

imajo takšna mrežna povezovanja.  

Novi prostorski akt MOL predvideva ureditev celotnega območja med Trubarjevo ulico, Rozmanovo ulico, 

Petkovškovim nabrežjem in Pollakovo vilo, v analizi – razen, kadar je drugače navedeno – govorimo le o 

delu, kjer bo nastal CSU Rog s pripadajočimi podzemnimi garažami in zunanjo okolico objekta, do vključno 

Petkovškovega nabrežja.1 

 

Programska zasnova Centra sodobnih umetnosti Rog je nastala leta 2007 na podlagi sodelovanja 

Mestne občine Ljubljana, predstavnikov začasnih uporabnikov tovarne Rog in strokovnjakov na področju 

vizualnih umetnosti, arhitekture ter oblikovanja. Center sodobnih umetnosti bo deloval kot javni zavod, ki 

bo s svojo dejavnostjo skrbel za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, torej za zagotavljanje 

trdnih in trajnih pogojev za kulturno ustvarjalnost, kulturno dostopnost in raznolikost javnih kulturnih 

dobrin vsem prebivalcem. Javni interes vključuje zagotavljanje javne dostopnosti kulturnih in umetnostnih 

dobrin, kulturno vzgojo in izobraževanje za ustvarjalnost ter promocijo vrhunske ustvarjalnosti, ki bistveno 

prispeva k ustvarjanju podobe Ljubljane kot prestolnice kulture. Z izgradnjo centra bo vzpostavljena 

sodobna infrastruktura, ki bo namenjena izvajanju in predstavljanju različnih kulturnih programov in 

projektov na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter bo tako zagotovila infrastrukturne 

pogoje in podporo za delovanje ustvarjalcev na omenjenih kulturnih področjih. Kot je opredeljeno s 

Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, »v javni interes na področju likovnih 

umetnosti spadajo organizacija in izvedba razstavnih ter festivalskih in bienalnih dogodkov s področij 

slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, umetniške fotografije, umetniškega videa, oblikovanja in arhitekture 

ter likovna oprema javnega prostora«.2 

 

Celoten projekt prenove območja nekdanje tovarne koles Rog je razdeljen na dva dela – javni in zasebni. 

Javni del bo predstavljal Center sodobnih umetnosti Rog, razstavno-produkcijski in družabni prostor, v 

                                                
1 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog, str. 9102. Uradni list RS, št. 60/2010, 
(23.7.2010), http://www.uradnilist.si/1/content?id=99210 ogled: 4.2.2011. 
2 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, str. 5, spletna stran MOL,  
http://www.ljubljana.si/file/249418/strategija-razvoja-kulture_mol-cistopis-1.pdf, ogled 20.12.2011. 
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okviru katerega bo javni partner spodbujal in sofinanciral programe, projekte in dogodke v javnem 

interesu na področju kulture. Za potrebe centra je predvidena ustanovitev javnega zavoda, ki ga bo vodila 

uprava, sestavljena iz posameznih programskih vodij in predsednika uprave3. Tesno bo sodelovala s 

programskim svetom, ki bo oblikoval letne in večletne programske smernice razvoja centra, sestavljen pa 

bo iz strokovnjakov z različnih področjih, od vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja, do 

strokovnjakov na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih kreativnih industrij. 

 

Iz pravne študije za izvedbo javno-zasebnega partnerstva4, ki je bila pripravljena za potrebe prenove 

območja nekdanje tovarne koles Rog, je razumeti, da je do odločitve za izbiro javno-zasebnega 

partnerstva pri tem projektu prišlo iz več razlogov. Med njimi je na prvem mestu dejstvo, da javni partner 

(Mestna občina Ljubljana) razpolaga z zazidljivim zemljiščem, nima pa zadostnih finančnih sredstev, da bi 

sam financiral izgradnjo celotnega projekta, niti jih nima dovolj za preobrazbo samo industrijskega dela. 

Zato bo javni partner izbral zasebnega partnerja (investitorja), ki bo prevzel financiranje celotnega 

kompleksa in v zameno dobil možnost gradnje zasebnega dela, ki bo obsegal stanovanjski, hotelski in 

poslovni del s pripadajočim podzemnim garažnim delom – ta del bo izveden pozneje, v prvi fazi bosta 

izvedena CSU Rog in garaže. Skladno s tem bo potekalo tudi ločeno upravljanje celotnega kompleksa. 

Javni partner – v njegovem imenu javni zavod – bo upravljal s Centrom sodobnih umetnosti in 

pripadajočim delom garaž, zasebni pa s stanovanji, hotelom in pripadajočim delom garaž. Vodilo javnega 

partnerja je poiskati takšnega zasebnega partnerja, ki bo razumel in s svojim delom projekta omogočal 

sinergijo aktivnosti zasebnega in javnega dela kompleksa, hkrati pa si bo javni partner tudi v fazi 

delovanja Centra prizadeval vključiti nekatere tržne elemente (npr. oddajanje prostorov, zaračunavanje 

posameznih storitev ipd.) in poiskati programske in projektne (zasebne) partnerje, ki bi lahko prispevali k 

sooblikovanju in sofinanciranju posameznih delov programa. 

Opozorilo, ki ga dodajamo na tem mestu, je pričakovano: Ljubljana še nima veliko dobrih izkušenj z javno-

zasebnimi partnerstvi, kar velja tako za partnerja/investitorja v izgradnji celotnega centra kot tudi za 

posamične manjše, občasne in projektne partnerje, čas za uspešno iskanje prvega in drugih pa prav zdaj 

tudi ni najboljši: investitorji na trgu nepremičnin so zaradi razmer v zadnjih letih postali previdnejši in manj 

velikopotezni, sofinancerji in donatorji v kulturo pa v času, ko se toliko govori o recesiji, tudi niso 

radodarnejši kot sicer.  

 

*** 

 

V Veliki Britaniji so pred več kot desetimi leti objavili izsledke raziskave o prispevku kreativnih industrij v 

narodnem gospodarstvu – Creative Industries Mapping Document5 iz leta 1998 velja za dokument, ki je 

                                                
3Tudi v nadaljevanju besedila velja, da je moška spolna slovnična oblika uporabljena tako za osebe ženskega  kot za osebe moškega 
spola. 
4 Pravna študija izvedbe javno-zasebnega partnerstva in opredelitev optimalnega modela za zadovoljitev javnega interesa, Praetor d.o.o, 
2009. 
5 Creative Industries Mapping Document,  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx, ogled 7.12.2010. 
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prvikrat preučeval nevarnosti in priložnosti tega področja v prihodnosti in tako postavil nekatere 

opredelitve zanj. 

 

Istoimenski dokument iz leta 2001 ugotavlja, da so kreativne industrije v zadnjem desetletju postale 

ključen element v ekonomiji znanja. Hkrati napoveduje, da bodo v 21. stoletju uspešna gospodarstva 

temeljila predvsem na industrijah, ki izvirajo iz posameznikove kreativnosti in nadarjenosti in temeljijo na 

njegovih spretnosti. Po prepričanju avtorjev dokumenta imajo kreativne industrije prav zaradi izkoriščanja 

posameznikove ustvarjalnosti in intelektualne lastnine velik potencial za ustvarjanje vrednosti in novih 

delovnih mest v uspešnih gospodarstvih 21. stoletja. Če sledimo njihovi opredelitvi, kreativne industrije 

vključujejo: oglaševanje, arhitekturo, trg umetniških del, trg umetnostnih obrti, oblikovanje, modno 

oblikovanje, film in video, interaktivno programsko opremo za prosti čas (interactive leisure software), 

glasbo, uprizoritvene umetnosti, založništvo, programsko opremo in računalniške storitve, televizijo in 

radio. Vsa omenjena področja so tesno povezana tudi s turizmom, muzejsko in galerijsko dejavnostjo in 

športom. Ena od ugotovitev je, da tudi e-poslovanje in internet igrata pomembno vlogo pri delovanju 

kreativnih industrij, saj potrošniki pričakujejo, da bodo podjetja na področju kreativnih industrij tudi na 

svetovnem spletu prisotna kreativno in torej tako, da bodo tam ponujala ne le osnovne podatke o podjetju 

in poslovanju, temveč tudi proizvode in storitve, in sicer na najsodobnejši in inovativen način. Kreativne 

industrije morajo nenehno iskati sodobne in bolj fleksibilne strategije poslovanja, ki hkrati odgovarjajo na 

dejanske potrebe spletnega in »resničnega« trga, zato so lahko v marsičem znanilke novih rešitev in 

trendov. 

Pogosta praksa kreativnih industrij je delovanje v obliki partnerstev. Na ravni Velike Britanije so v 

preteklosti že vzpostavili mehanizme (npr. forum glasbene industrije), da bi zagotovili sodelovanje med 

vlado in industrijo pri oblikovanju ustreznih politik. Podobno bo potrebno na posameznih področjih 

oblikovati (regionalne) skupine, ki bi pripravljale svoje predloge ekonomskega razvoja kreativnih industrij.  

 

V zadnjem desetletju se je precej povečala pozornost, namenjena področju kreativnih in ustvarjalnih 

industrij znotraj Evropske unije, kjer je v zadnjih letih nastalo nekaj študij tega področja. Med njimi lahko 

omenimo Študijo o ekonomiji kulture v Evropi, ki jo je po naročilu Evropske komisije izvedlo bruseljsko 

raziskovalno in svetovalno podjetje KEA, ki se od leta 1999 specializira za področja kreativnih industrij, 

kulture, zabave, medijev in športa.6 Prva tovrstna študija na tem področju je obravnavala posredne in 

neposredne socio-ekonomske vplive kulturnega sektorja v Evropi in se osredotočala predvsem na njihovo 

rast, konkurenčnost, možnosti zaposlovanja, trajnostnega razvoja in inovacij. Izhajala je iz prepričanja, da 

lahko družbe z investiranjem v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pripomorejo k večji rasti in 

večjemu zaposlovanju, in znotraj celotnega področja posebno mesto pripisala kulturnemu sektorju.  

Zelena knjiga z naslovom Izkoriščanje potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij, ki jo je v letu 2010 

sprejela Evropska komisija, kreativne industrije opredeli kot »tiste industrije, ki kot vložek uporabljajo 

kulturo in imajo kulturno razsežnost, njihovi rezultati pa so po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo 

                                                
6 Študija o ekonomiji kulture v Evropi, http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm, ogled 7.12.2010. 
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arhitekturo in oblikovanje, ki elemente ustvarjalnosti vključujeta v širše procese, ter podsektorje kot so 

grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje.«7 

Isti dokument za kulturne industrije navaja naslednjo definicijo: gre za »industrije, ki proizvajajo in 

razširjajo dobrine ali storitve, ki se v času nastanka obravnavajo z vidika njihove posebne značilnosti, 

uporabe ali namena, ki vsebujejo ali izražajo vsebine, ne glede na njihovo morebitno tržno vrednost. Poleg 

tradicionalnih umetniških sektorjev (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, kulturna dediščina – 

vključno z javnim sektorjem) zajemajo tudi film, DVD in video, televizijo in radio, video igrice, nove medije, 

glasbo, knjige in tisk.«8 

 

Svet Vlade RS za konkurenčnost je v letu 2008 ustanovil deset razvojnih skupin z namenom opredelitve 

razvojnih strategij posameznih področij razvoja Slovenije. Deveta razvojna skupina je bila namenjena 

pripravi izhodišč za oblikovanje ustreznih smernic na področju kreativnih industrij, ki bodo v skladu s 

Lizbonsko strategijo pripomogle k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V prednostno 

področje kreativnih industrij je Svet za konkurenčnost RS uvrstil industrijsko in grafično oblikovanje, 

arhitekturo ter tržno komuniciranje. Skupino je sestavljalo 17 strokovnjakov z omenjenih področij, ki so v 

Priporočilih 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije9 prepoznali 

pomen in vlogo kreativnih industrij kot priložnosti za prevrednotenje »pomena oblikovanja, arhitekture in 

tržnega komuniciranja pri ustvarjanju dodane vrednosti slovenskega gospodarstva in kakovosti 

življenjskega standarda državljanov«. Strokovna področja dela, ki jih je skupina obravnavala, so naslednja:  

- oblikovanje 

- industrijsko oblikovanje 

- vizualne komunikacije 

- tržne komunikacije 

- arhitektura. 

Na področju oblikovanja skupina ugotavlja pomanjkanje prepoznavanja vloge oblikovanja v produkcijskem 

procesu in sodi, da je bilo strokovno področje oblikovanja pogosto odrinjeno v sfero kulture in zato 

obravnavano kot umetniško področje in ne kot gospodarska panoga. »Oblikovalec v naravi svojega dela 

interpretira in usklajuje potrebe končnega uporabnika z možnostmi, ki jih ponujajo tehnologija, materiali in 

ekonomski interes. Zato oblikovanje ni umetniška praksa, ki bi temeljila le na subjektivnih estetskih 

kriterijih«.10  

 

Za potrebe te analize pa bomo v opredelitvi kreativnih industrij zaradi izvedbe primerjav sledili delitvi, ki jo 

je v sklopu projekta Creative Cities11 na podlagi standardnih klasifikacij dejavnosti ter letnih poročil pri 

                                                
7 Zelena knjiga Izkoriščanja potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij, Evropska komisija, Bruselj, april 2010, str. 5, 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_sl.pdf, ogled 28.1.2011. 
8 Zelena knjiga, navedeno delo, prav tam. 
9 Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije, Služba vlade RS za razvoj, 2008, ur. 
Miha Klinar, Jure Miklavc, Petra Černe Oven, str.7, http://arhiv.dmagazin.si/Priporocila.pdf, ogled 28.1.2011. 

10 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 12, ogled 28.1.2011. 
11 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana: a draft report for the project Creative Cities. Institute for 
Economic Research, Ljubljana, oktober 2010. 
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Javni agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) oblikoval Inštitut za 

ekonomska raziskovanja (IER):  

- Umetniki in uprizoritvene umetnosti 

- Filmska industrija/Radio in televizija 

- Novinarstvo/ tiskovne agencije/ založništvo 

- Muzejske trgovine, umetniške razstave 

- Maloprodaja kulturnih dobrin 

- Arhitektura 

- Oblikovalska industrija 

- Oglaševanje 

- Računalniška programska oprema 

 

*** 

Izbor umetniških področij vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja za vsebine, ki jim bo namenjen 

Center sodobnih umetnosti Rog, po besedah načelnika za kulturo MOL izhaja iz  dolgoletnih potreb po 

ustrezno opremljeni produkcijski infrastrukturi in velikih razstavnih prostorih v Ljubljani na teh treh 

področjih12 ter sledi določilom Strategije razvoja kulture na območju MOL 2008-2011.13 Z vzpostavitvijo 

CSU Rog bo tem potrebam zadoščeno, hkrati pa bodo z načrtovanimi umetniškimi ateljeji zagotovljeni 

delovni prostori za ustvarjalce, z bivalnimi ateljeji za umetnike pa tudi pogoji za bolj dinamične izmenjave 

izkušenj tako posameznih ustvarjalcev kot tudi samega centra s podobnimi središči drugod.  

Če sledimo opredelitvi javnega interesa na področju likovnih umetnosti, kot je opredeljen v Strategiji 

razvoja kulture v MOL 2008–2011, sodita v to področje tudi arhitektura in oblikovanje – kar navsezadnje 

le še utrjuje prepričanje, da vsa tri področja sodijo pod skupno streho. V tej analizi vsakemu od navedenih 

treh področij namenjamo posebno mesto in dodajamo, da Strategija ločeno obravnava intermedijske 

umetnosti in jih opredeljuje kot kulturne programe, ki »temeljijo na interdisciplinarnosti in/ali povezovanju 

med različnimi umetniškimi zvrstmi oziroma se umeščajo na eno izmed področij umetnosti in na 

ustvarjalen način uporabljajo nove tehnologije, predvsem internet in računalniško opremo«14, mi pa jih v 

analizi vključujemo v področje vizualnih umetnosti. 

 

V nadaljevanju navajamo še nekatere utemeljitve za umestitev vizualnih umetnosti, arhitekture in 

oblikovanja v novi CSU Rog.  

 

                                                
12 Pogovor Uroš Grilc, načelnik oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, Dnevnik, 16.12.2010, str.15. 
13 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, nav. delo, str. 5, ogled 20.12.2011. 
14 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, nav. delo, str. 5, 
http://www.ljubljana.si/file/249418/strategija-razvoja-kulture_mol-cistopis-1.pdf, ogled 20.12.2011. 
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Vizualne umetnosti  

 

Ko govorimo o vizualnih umetnostih kot eni od vsebin novega CSU Rog, imamo v mislih vizualne umetnosti 

v najširšem pomenu, kakor smo opisali zgoraj. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–

2011, kakor smo navedli, v celoto  vizualnih umetnosti všteva tudi arhitekturo in oblikovanje15 in 

marsikatera ugotovitev, ki jo bomo zapisali v nadaljevanju, v resnici velja za vsa tri področja enako.   

Za vse tri, na primer, lahko uporabimo priporočilo, ki ga je za oblikovanje in arhitekturo zapisala delovna 

skupina, ki je v letu 2008 delovala znotraj Sveta RS za konkurenčnost: Analiza infrastrukturnih pogojev 

ugotavlja, da inštitucije izobraževanja, promocije in združevanja na obravnavanih  področjih obstajajo, 

vendar so med seboj slabo povezane. Sodelovanje gospodarskih družb z vladnimi službami, ki 

soustvarjajo gospodarsko, izobraževalno in kulturno politiko, pa je predvsem priložnostno.16 Podobno 

mnenje so izrekli tudi številni respondenti v intervjujih in vprašalnikih. 

 

Vizualna umetnost v zavesti prebivalcev Ljubljane sicer nima takšnega mesta kot ga zaseda arhitektura - 

dela slovenske vizualne umetnosti ljudje praviloma manj poznajo in se z njimi manj srečujejo, morda so na 

njihove avtorje tudi manj ponosni; prav v zadnjem času pa je mogoče reči, da se ta zaznava spreminja. Naj 

naprej omenimo razstavišča: veliko jih je, in na prireditve (zlasti otvoritve) privabijo veliko obiskovalcev, 

uveljavljajo se nekateri novi prostori in nove oblike prezentacije umetnosti, ki ujamejo tudi pozornost 

naključnih in 'nehotenih' obiskovalcev (npr. zelo obiskano Jakopičevo sprehajališče), tradicionalno mesto 

pa v zavesti prebivalcev Ljubljane zasedajo bienalni prireditvi BIO in Mednarodni grafični bienale in 

trienale U3. Kot mesto srečevanja pomembnih imen iz mednarodnega prostora se je v zadnjem desetletju 

uveljavila Moderna galerija, kjer so otvoritve razstav postale pomembni družabni dogodki, in katere 

dolgoletna direktorica Zdenka Badovinac je prav pred kratkim postala direktorica CIMAM (International 

Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art), osrednje mednarodne zveze, v kateri je 

okoli dvesto direktorjev in kustosov iz celega sveta iz različnih muzejev za moderno in sodobno umetnost. 

Kot pomembna novost se v mestu pojavljajo prve večje galerije zasebnih zbirateljev (na primer Lah - 

galerija TR3, Taljat - galerija Isis), ki se pridružujejo zasebnim prodajnim in razstavnim galerijam, ki imajo v 

mestu dolgo tradicijo (Galerija Equrna je bila, kot prva zasebna galerija v takratni Jugoslaviji, ustanovljena 

že leta 1982). Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je za Ljubljano značilna živahna nevladna galerijska 

in razstavna dejavnost (na primer: Galerija ŠKUC je pričela delovati leta 1978, galerija Kapelica 1995), ki 

jo v zadnjem času nadgrajujejo posamezni mednarodno prodorni galeristi (primer: Galerija Gregor Podnar, 

ki ima razen v Ljubljani galerijski prostor tudi v Berlinu, Galerija Alkatraz s prisotnostjo na pomembnih 

sejemskih prizoriščih). Prav tako se iz časa osemdesetih in devetdesetih let nadaljuje praksa prirejanja 

razstav v alternativnih prostorih (takrat na primer FV, danes Metelkova in Rog), svoje mesto pa si je 

znotraj področja utrdila tudi fotografija, kjer so se uveljavili novi galerijski prostori, na primer z galerijama 

Photon in Fotografija. 

 

                                                
15 Prav tam. 
16 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 18, ogled 28.1.2011. 
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Nazadnje dodajmo nekatera imena – umetniki, ki so v letih po osamosvojitvi Slovenije segli čez meje 

slovenskega prostora in so se začeli uvrščati v najimenitnejše zbirke in preglede sodobne svetovne 

umetnosti, so na primer: Marjetica Potrč, skupina IRWIN, Marko Peljhan, P.A.R.A.S.I.T.E., Apolonija 

Šušteršič, Vadim Fiškin in Tobias Putrih, na področju ilustracije pa je poseben fenomen mednarodna 

uveljavitev Lile Prap. 

 

Položaj študija vizualnih umetnosti je v Ljubljani in v Sloveniji izjemno težaven – Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje je ena od treh akademij (ob njej še Akademija za glasbo in Akademija za 

gledališče, radio, film in televizijo), za katere se že leta išče primerno prostorsko rešitev. Umestitev 

vizualnih umetnosti v CSU Rog prinaša možnost, da bodo študentje in predavatelji teh študijev našli 

ustrezno mesto za srečevanje, predstavljanje lastne produkcije, izmenjavo mnenj, prirejanje predavanj, 

delavnic idr. 

 

Arhitektura  

 

V Sloveniji ima arhitektura zgodovino, na katero smo kot narod radi ponosni. Z ustanovitvijo Univerze v 

Ljubljani leta 1919 je bil že v začetku oblikovan Oddelek za arhitekturo, na katerem je sodeloval arhitekt 

Jože Plečnik, ki je bistveno določil podobo današnje Ljubljane. Ni veliko mest, ki bi imela ob tako 

razgibanem zgodovinskem razvoju tako močan podpis ene arhitekturne šole, kaj šele enega arhitekta, kot 

ga ima Ljubljana; tu je najbolj monumentalne enote urbanega tkiva postavil en človek, Jože Plečnik 

(Tromostovje, NUK, arkade osrednje tržnice, zapornice na Ljubljanici, sprehajališče v Tivoliju, Čevljarski 

most, mestno pokopališče Žale idr.). Plečnikovo delo je bilo ambiciozno, Ljubljano je iz provincialnega 

habsburškega mesta želelo spremeniti v slovensko prestolnico in Ljubljana je s Plečnikovim zamahom 

dobila razmeroma enotno podobo in pregledno strukturo, hkrati pa ima v njem junaka, o katerega veličini 

ne dvomi nihče. 

Drugo prelomno obdobje v razvoju arhitekture v Sloveniji predstavlja generacija arhitektov med 1955-

1960, ki je pod vodstvom Edvarda Ravnikarja mestu prav tako vtisnila velik pečat. Arhitekturni razvoj v 

Ljubljani je poskušal uskladiti spoštovanje urbanistične in arhitekturne tradicije Plečnika, Fabianija, 

Šubiča in Ravnikarja ter potrebe po sodobnem razvoju infrastrukture. Obdobje velikih, predvsem javnih 

gradenj, je sledilo v sedemdesetih letih 20. stoletja, osamosvojitev Slovenije in njena še tesnejša 

navezava na evropski Zahod in razviti del sveta pa Ljubljani doslej še nista zagotovili pričakovanega 

arhitekturno-urbanističnega razcveta. Priložnost zanj je iskati prav v času sedanjega župana, ki je v 

prejšnjem – in tako obljublja tudi v sedanjem mandatu – Ljubljani namenil drzen, celo sunkovit, a 

vendarle pretehtan in uravnotežen razvoj: v naslednjih letih naj bi mesto po velikem stadionu in športni 

dvorani dobilo še nekaj večjih javnih objektov (nova železniška postaja in Center Emonika, ureditev 

Kongresnega trga, kompleks Šumi, nadaljevanje urejanja obeh bregov Ljubljanice, gradnja Treh akademij 

in drugi) in upati je, da bodo javnim gradnjam lahko sledili tudi zasebni investitorji.  

Ena težko pričakovanih novih arhitektur je CSU Rog, ki bo torej že v tej dimenziji, še preden bo sploh pričel 

delovati, pomenil velik prispevek k razmišljanjem in pogledom na arhitekturo. Če omenimo, da je bila 

arhitekturna rešitev zanj izbrana z javnim mednarodnim natečajem in da so se takšni postopki prav v 
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zadnjem času uveljavili skoraj brez izjeme (primeri: Cukrarna, Partnerstvo Šmartinka, PGC Ilirija), lahko 

ocenimo, da je podlaga za nov dialog med arhitekturo in okoljem v Ljubljani že ustrezna.  

 

Oblikovanje 

 

Slovensko oblikovanje je v preteklosti doseglo nekaj vrhov (npr. v petdesetih in šestdesetih  letih 

prejšnjega stoletja Kraljev stol Rex, Turkov mikrofon MD9, Mächtigov kiosk K-67, v osemdesetih Savnikov 

Iskrin telefon idr.), ki nacionalno samozavest spodbujajo k pričakovanju novih uspehov – v tem trenutku 

jih morda najbolj prodorno poosebljata mednarodno uspešni oblikovalki Nika Zupanc in Lara Bohinc. 

Dodatno spodbudo dajejo številni prejemniki nagrade Red dot, ki je ena bolj prestižnih mednarodnih 

oblikovalskih nagrad (tekmovanje za izjemne oblikovalske dosežke je razdeljeno v tri ocenjevalne 

kategorije: produktni, komunikacijski in konceptualni dizajn) in prepoznavno rdečo točko kot znak za 

vrhunsko kakovost na področju oblikovanja so do sedaj prejele številne oblikovalske rešitve slovenskih 

oblikovalcev; samo v letu 2010 naslednje: Restavracija Cubo za knjigo Cubo doma, Festfest za naslovnico 

knjige »15 let Zlatega bobna – Najboljše v panogi oglaševanja Nove Evrope v letih 1994 – 2008«, Alpina 

za tekaške čevlje Promise, Elan za smučke SLX Waveflex, Kolpa za kopalniško pohištvo Cher, 

Kovinoplastika za univerzalno okensko krilo Unisash Arx View, Petrič za sklopljivo ulično pohištvo Sitty, 

Trimo za nov način individualnega oblikovanja na površini fasadnega ovoja Art Me, Versor za parkirni 

sistem Flying Doughnut. Gotovo je torej mogoče reči, da je oblikovanje dejavnost, s katero se Slovenija 

uspešno predstavlja svetu. 

 

Za položaj študija oblikovanja velja enako kot smo zapisali pod naslovom Vizualne umetnosti, le da je 

morda še nekoliko težji (ker je razdrobljen na več različnih lokacij in šol, delno namreč poteka tudi na 

Naravoslovnotehniški fakulteti).  

Delovna skupina, ki je v letu 2008 delovala znotraj Sveta Vlade RS za konkurenčnost, je o tem zapisala: 

»Ob pregledu stanja strokovnih področij oblikovanja v Sloveniji lahko ugotovimo, da osnovna infrastruktura 

inštitucij, namenjenih izobraževanju in podpori interesom stroke, obstaja, ker pa ni vključena v strategijo 

razvoja države in ni prepoznana kot pomemben ekonomski dejavnik, deluje nepovezano. Nepovezanost se 

izraža v neurejenosti trga ponudbe storitev, kar vpliva na neusklajenost cen, neupoštevanje avtorskega 

prava in splošno nepriznanost stroke.17« Pomanjkljivosti ugotavljajo tudi v slabem kadrovskem obnavljanju 

izobraževalnih programov, prepuščenosti diplomantov lastni iznajdljivosti pri uveljavljanju v okolju, in 

slabih razmerah pri izvajanju javnih razpisov, ki ne spodbujajo iskanja najboljših rešitev, razpisne komisije 

pa so le izjemoma strokovno oblikovane.18 

*** 

 

Metodologija 

                                                
17 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 13, ogled 4.2.2011 
18 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 13–14, ogled 4.2.2011. 
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Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti je za zagotovitev neposredne primerljivosti 

pripravljena v obliki matrike, kakor jo predvidevajo določila projekta Second Chance. Tudi besedilo je 

strukturirano v poglavja, kot jih je predvidel ta projekt. 

Podatke o stanju na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja na območju Ljubljane smo 

delno zajemali iz gradiva, ki nam ga je posredoval naročnik, iz drugih javno dostopnih virov, delno smo 

povzemali podatke, ki jih je v sklopu projekta Creative Cities oblikoval Inštitut za ekonomska raziskovanja 

ter uporabili podatke, ki smo jih za namen raziskave pridobili sami. 

V prvi fazi raziskave smo s pomočjo različne literature, ki jo ustrezno navajamo, oblikovali kvantitativni 

opis posameznih vidikov Mestne občine Ljubljana, njenih demografskih in gospodarskih značilnosti in 

dinamike ter posebno pozornost namenili področju kulture. V nadaljevanju smo ločeno predstavili položaj 

javnih zavodov, nevladnih organizacij in profitnega zasebnega sektorja na področjih vizualnih umetnosti, 

arhitekture in oblikovanja v MOL. Za namen predstavitve trenutnega stanja, potreb in dinamike na 

posameznih področjih je raziskovalna skupina izdelala anketne vprašalnike polodprtega tipa za nevladne 

organizacije, posamezne ustvarjalce in profitni zasebni sektor. Ciljnim skupinam so bili vprašalniki 

razposlani z elektronsko pošto na osebne elektronske naslove ali pa na naslove mrežnih institucij, ki so jih 

posredovale svojim članom. Z izbranimi predstavniki javnega sektorja, izpostavljenimi akterji in 

strokovnjaki na teh področjih ter z nekaterimi predstavniki zainteresirane javnosti pa smo opravili pol-

strukturirane intervjuje.  

S pomočjo tako pridobljenih podatkov je raziskovalna skupina izdelala kvalitativno oceno stanja na 

področjih vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja v Mestni občini Ljubljana. Pri tem je izpostavila 

ključne akterje v javnem in zasebnem sektorju, ugotavljala prednosti in slabosti omenjenih področij, 

predvidela priložnosti in nevarnosti v njihovem nadaljnjem razvoju znotraj novega centra, ter posebej 

obravnavala tudi značilnosti lokacije nekdanje tovarne koles ROG kot prizorišča bodočega Centra 

sodobnih umetnosti Rog.  

V sklepnem delu je skupina na podlagi podatkov prvega in drugega dela izdelala analizo PSPN (SWOT) – 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vzpostavitve Centra sodobnih umetnosti Rog. Izsledke je 

skupina med pripravo končnega poročila nekajkrat soočila z mnenji deležnikov, tj. predstavniki javnega 

partnerja, pričakovanimi prihodnjimi uporabniki CSU Rog in izbranimi poznavalci področja.  

V zasebnem sektorju smo vprašalnike poslali na naslove 16 prejemnikov nagrade Red Dot. Med njimi je 

bilo 8 podjetij/naročnikov in 8 oblikovalskih podjetij/izvajalcev. Pri slednjih je bil odziv zelo dober, saj smo 

dobili 5 vrnjenih vprašalnikov, pri prvih pa odziva sploh ni bilo. Vprašalnike smo naslovili tudi na naslove 

19 zasebnih prodajnih galerij in prejeli 6 odgovorov.  
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Vprašalnik za posameznike smo poslali na naslove 8 izobraževalnih ustanov in 9 mrežnih institucij in jih 

prosili za nadaljnje razpošiljanje naših vprašalnikov njihovim študentom, članom, sodelavcem. Prejeli smo 

10 izpolnjenih vprašalnikov, od teh so jih šest poslali študentje. Med posamezniki smo posebej naslovili 

vprašalnike na ustvarjalce, ki delujejo v tujini (in sicer na 7 naslovov) in od njih nismo prejeli nobenega 

odgovora.  

Vprašalnik za nevladne organizacije smo poslali na 19 naslovov, odzvalo se jih je 7.  

 

Z izbranimi predstavniki javnega sektorja, s pomembnimi akterji in strokovnjaki na področjih, ki smo jih 

obravnavali, ter s posameznimi predstavniki zainteresirane javnosti smo opravili  dvajset pol-strukturiranih 

intervjujev. 

Vprašalnike objavljamo v prilogi, v sklepnem delu navajamo tudi pregled prejetih odgovorov. 
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PREDSTAVITEV MOL  

 

Ljubljanska urbana regija leži na stičišču štirih geografskih regij in predstavlja največje upravno, politično, 

gospodarsko, znanstveno ter politično središče v državi. Njena strateška geografska lega na križišču 

prometnih poti iz Padske v Panonsko nižino in iz Srednje Evrope na Balkan je v preteklosti igrala 

pomembno vlogo, ljubljansko regijo pa oblikovala v stičišče različnih ljudstev, jezikov ter običajev, ki danes 

šteje kar četrtino slovenskega prebivalstva. Za regijo, ki jo sestavlja 26 občin, je značilna najvišja gostota 

prebivalstva v Sloveniji. Površina te regije se tudi v statistični klasifikaciji ujema z Osrednjeslovensko 

statistično regijo. 

 

Mestna občina Ljubljana – središče Ljubljanske urbane regije leži v kotlini med Ljubljanskim barjem in 

Ljubljanskim poljem in se razprostira na 274,99 km². Sestavljena je iz 17 četrtnih skupnosti, kjer po 

podatkih iz leta 2009 živi 270.568 prebivalcev.19 Gostota poselitve prebivalstva narašča in znaša 984 

prebivalcev na km². 

Položaj glavnega mesta Slovenije določa tudi njegove klimatske značilnosti. Ljubljana ima zmerno 

kontinentalno podnebje, z nizkimi zimskimi temperaturami, pogosto temperaturno inverzijo in sorazmerno 

veliko padavinami (količina letnih padavin: 1.406 mm). Povprečna julijska temperatura je leta 2009 

znašala 21,7°C, januarska 1,5°C, povprečna letna temperatura pa 11,7°C.20  

 

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša visokošolska in znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji 

in jo danes sestavlja 26 članic.21  

Na področju visokošolskega izobraževanja na področju MOL lahko v letu 2008, v primerjavi s predhodnim 

letom, opazimo porast števila tako visokošolskih kot tudi višješolskih študentov. V mestni občini Ljubljana 

je v letu 2008 delovalo 23 fakultet in tri akademije22, ki jih je skupaj obiskovalo 45.465 dodiplomskih in 

6.692 podiplomskih študentov. V vse visokošolske zavode skupaj je bilo v istem letu vpisanih 1.187 tujih 

študentov, kar je prav tako zabeležen povečan vpis. Prav tako opazimo zvišanje števila postelj v 

študentskih in dijaških domovih. Univerza v Ljubljani s svojo dejavnostjo prispeva več kot polovico 

znanstvenih rezultatov na področju Slovenije, izobrazi več kot polovico slovenskih diplomantov, več kot 

dve tretjini magistrov in specialistov ter veliko večino doktorjev znanosti.23 Kljub temu, da je v letih, ko je 

sproščena zakonodaja omogočila nastanek tudi drugih univerz in zasebnih visokih šol, veliko teh novih 

institucij nastalo zunaj Ljubljane, je vendarle prav v Ljubljani sedež nekaterih najpomembnejših prav za 

področja umetnosti, filozofije, humanistike idr. Tu so nastale ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični 

študij Ljubljana, Inštitut A.V.A – Akademija za vizualne umetnosti, Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, 

Visoka šola za dizajn in Inštitut in akademija za multimedije. Poleg tega na območju Ljubljane deluje 24 

dijaških in študentskih domov. 

                                                
19 Statistični letopis Ljubljane 2010, str. 18, http://www.ljubljana.si/file/821398/statisticniletopisljubljane2010.pdf, ogled 4.12.2010. 
20 Spletna stran MOL, http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/, ogled: 15.1.2011. 
21 Spletna stran Univerze v Ljubljani, http://www.uni-lj.si/akademije_fakultete_in_visoke_sole/akademije.aspx. 
ogled 5.1.2011. 
22 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, str. 41,  
http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ljubljana-v-stevilkah/statisticne-publikacije/, ogled 4.12.2010. 
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Prometna infrastruktura v Ljubljani je sorazmerno dobro razvita in razvejana ter omogoča hiter dostop 

preko avtocest in železnice do drugih slovenskih regij. Drugačna prometna podoba pa poteka znotraj 

mesta. Dnevne migracije v mesto in iz njega potekajo z osebnim avtomobilom, po ocenah vstopi v 

Ljubljano 130.000 avtomobilov dnevno. Dnevne migracije lahko razdelimo v dva dela: tiste, ki prihajajo v 

šolo in tiste, ki prihajajo na delo (33% odstotkov migrantov, ki v mesto prihajajo v šolo, uporablja za prevoz 

avtobus in 30% avtomobil, med tem ko migranti, ki prihajajo v Ljubljano na delo, uporabljajo osebni 

avtomobil kar v 70%).24 

 PREBIVALSTVO 

Ljubljanska urbana regija šteje kar četrtino slovenskega prebivalstva, življenjska raven pa je zaradi 

ugodne sektorske sestave za 23% višja od slovenskega povprečja. Prebivalci Ljubljane imajo v primerjavi s 

prebivalci drugih slovenskih regij tudi najdaljšo pričakovano življenjsko dobo. Starostna struktura 

prebivalcev MOL v letu 2008 je bila naslednja: 5% prebivalcev je bilo starih od 0 do 4 let, 13% od 5 do 19 

let, 8% od 20 do 24 let, 57% od 25 do 64 let in 17% nad 65 let. 

 

Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je največ meščanov (39,2%) versko opredelilo za katoličane, 5,5% 

prebivalcev za pravoslavno veroizpoved in 5% za muslimane. Kar 19,2% prebivalcev glavnega mesta je 

ateistov in 5% vernih, ki ne pripadajo nobeni našteti veroizpovedi. Evangeličanov je 0,3%, 0,4% je 

pripadnikov drugih veroizpovedi in agnostikov, 25% prebivalcev pa se ni želelo versko opredeliti.  

 

Mestna občina Ljubljana ima v primerjavi z državnim povprečjem (11,1%) nižjo registrirano stopnjo 

brezposelnosti (10%).25 Višji sta stopnja izobraženosti in število študentov na prebivalca, kar je razumljivo, 

saj je Ljubljana največje slovensko univerzitetno središče. 

V prihodnje je pričakovati negativno naravno rast prebivalstva Ljubljane, hkrati pa priseljevanje novih 

prebivalcev, predvsem tujcev.26 

 GOSPODARSTVO 

Za gospodarstvo Mestne občine Ljubljana je značilen močan in dinamičen poslovni sektor.27 Ena 

najpomembnejših razvojnih nalog na področju gospodarstva je povečanje njegove konkurenčnosti in 

inovativnosti, kar zahteva prestrukturiranje podjetniškega sektorja, prav tako pa razvoj informacijske 

tehnologije in gospodarske infrastrukture. MOL pri številnih kazalcih gospodarskih družb beleži pozitivno 

rast, tako se povečujeta delež delovno aktivnega prebivalstva in povprečna bruto plača, večajo se tudi 

število zaposlenih v gospodarskih družbah in prihodki gospodarskih družb. Število zaposlenih v majhnih 

                                                                                                                                                               
23 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, navedeno delo, str. 41, ogled 4.12.2010. 
24 Prav tam, str. 67, ogled 4.12.2010. 
25 Statistični urad RS http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=3687, ogled 20.11.2011, državni portal  E-uprava http://e-
uprava.gov.si/ispo/stopnjabrezposelnosti/prikaz.ispo,ogled 20.1.2011. 
26 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, navedeno delo,  str. 17, ogled 4.12.2010.  
27 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo. 
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podjetjih (mikro in malih podjetjih) se v skupnem deležu relativno veča v primerjavi z deležem v velikih 

podjetjih.28 

Na območju Ljubljane deluje več kot 15.000 podjetij, od tega jih večji del deluje na področju storitev29.  

 

Leta 2007 zgrajeni Tehnološki park Ljubljana je ena od priložnosti za sodoben ekonomski razvoj Ljubljane, 

zastavljen je kot eden ključnih projektov, katerega namen je združevanje in izmenjevanje znanstvenih in 

strokovnih znanj univerze, inštitutov in drugih centrov znanja s prodornimi tehnološkimi podjetji in 

podjetniškimi skupinami, ki svojo prihodnost gradijo na ustvarjanju visoke dodane vrednosti in na prodoru 

na globalne trge.30 Sam o sebi pravi, da »predstavlja okolje, ki omogoča pospešeno reševanje problemov 

motivacije, klime in razmaha tehnološkega podjetništva, hkrati pa je vmesnik, v katerem raziskovalci 

neposredno čutijo utrip industrije in trga.«31 

 

V oktobru leta 2010 je bilo v ljubljanski občini 205.131 delovno aktivnih prebivalcev, od katerih jih je bilo 

189.255 zaposlenih pri pravnih in 5.953 pri fizičnih osebah, 9.953 pa je bilo samozaposlenih oseb. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 9,7%. Povprečna bruto plača je v oktobru 2010 znašala 

1.749,31 evrov, povprečna neto plača pa 1.099,90 evrov. V primerjavi z istim obdobjem leto prej se je 

bruto plača povečala za 1,6%, neto plača pa za 1,9%, pri čemer je bila povprečna mesečna plača najvišja 

v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižja pa v gostinstvu.32 

 

Do konca oktobra 2010 je Ljubljano obiskalo 346.783 turistov (v letu 2009: 355.489) od tega 331.054 

tujih. Prenočitev je bilo 653.408 (v letu 2009: 670.758) od tega 625.880 tujcev, povprečna dolžina 

bivanja pa je znašala 1,9 dneva.33 

 PODROČJE KULTURE  

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–201134 izhaja iz »predpostavke, da je Ljubljana 

prestolnica Slovenije in prestolnica slovenske kulture. Upošteva dejstvo, da kulturno ponudbo in kulturno 

ustvarjanje v Ljubljani oblikujejo ustvarjalci v kulturi - posamezniki, društva, zavodi, gospodarske družbe, 

lokalni javni zavodi in nacionalni javni zavodi. Išče možnosti povezovanja med vsemi akterji na področjih 

kulture v Ljubljani v smeri večje kakovosti in dostopnosti kulturnih dobrin.« Strategija  napoveduje 

nekatere ključne in obsežne investicije v kulturno infrastrukturo v Ljubljani, ki jih Ljubljana ni doživela že 

desetletja; predlaga vsebinsko posodobitev javnega sektorja na področju kulture v smeri njegove večje 

učinkovitosti in boljše dostopnosti kulturnih dobrin za prebivalce in zapiše, da ta ambicioznost temelji na 

prepričanju »da je ustvarjalni naboj ustvarjalcev na področjih kulture v Mestni občini Ljubljana izjemen, da 

                                                
28 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, navedeno delo,  str. 57–58, ogled  
4.12.2010. 
29 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana , navedeno delo, str. 16. 
30 Spletna stran MOL, http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/1731/detail.html, ogled 4.2.2011. 
31 Spletna stran Tehnološkega parka Ljubljana, http://www.tp-lj.si/index.php?sv_path=666, ogled 5. 2. 2011. 
32 Statistične informacije november 2010, spletna stran MOL http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ljubljana-v 
stevilkah/statisticne-informacije/, ogled  15.1.2011.  
33 Prav tam, str. 4. 
34 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, navedeno delo, str. 4, ogled 20.12.2011. 
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se lahko ta naboj še razvije in da lahko mestna kultura v svetu precej bolj učinkovito promovira Ljubljano 

kot kozmopolitsko prestolnico in kot mesto umetnosti in kulture«. 

 

S takšno ambicijo se kultura pojavlja v številnih razvojnih dokumentih MOL na različnih področjih. Na 

področju urbanizma in arhitekture na primer v naslednjih: 

• Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in Prostorska zasnova Mestne občine 

Ljubljana (2002);  

• novi Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, ki bo vseboval posebno poglavje o kulturi na 

območju MOL, vključno z opredeljenimi problemi, cilji in ključnimi projekti); 

• Ljubljana 2025 – Predlog prostorske vizije dolgoročnega razvoja mesta (predlog 93 izbranih 

projektov, ki so bili javnosti predstavljeni 14.4.2007 v galeriji Kresija). 

Na področju turizma (kulturnega turizma) pa tudi v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične 

destinacije Ljubljana za obdobje 2007–2013. 

 

Skrb za razvoj kulturne podobe mesta je opredeljena kot del javnega interesa, v skladu s katerim je 

naloga Mestne občine, da zagotavlja trdne in trajne pogoje za kulturno ustvarjalnost, kulturno dostopnost 

in raznolikost javnih kulturnih dobrin vsem meščanom. Javni interes vključuje zagotavljanje javne 

dostopnosti dobrin, kulturno vzgojo in izobraževanje za ustvarjalnost na vseh področjih kulture ter 

promocijo vrhunske ustvarjalnosti. Kulturno ponudbo oblikujejo različni ustvarjalci: posamezniki, društva, 

zavodi, gospodarske družbe, lokalni in nacionalni javni zavodi. 

 

*** 

 

Ljubljana sodi med mesta, kjer se sprehajalec na vsakem koraku sreča s kulturno znamenitostjo: med 

tiste, ki najmočneje določajo vizualno podobo mesta štejemo Ljubljanski grad, Tromostovje, Čevljarski, 

Trnovski in po novem Mesarski most ter nabrežja Ljubljanice, ob teh pa še stavbno tkivo, ki je delo 

Plečnika (NUK, tržnica, Žale) ter drugih arhitektov različnih obdobij (nebotičnik, parlament, Miklošičeva 

ulica …). 
 

Ni dvoma, da se Ljubljana lahko pohvali tako z dolgo kulturno tradicijo, kot tudi z živahno aktualno 

ponudbo. Gotovo pa je mogoče ugotoviti tudi, da na posameznih področjih infrastrukturni pogoji ne 

dohitevajo ambicij in potreb, in v nadaljevanju bomo videli, da za področja vizualnih umetnosti, arhitekture 

in oblikovanja to vsekakor velja. 

 

V Ljubljani je bila leta 1701 ustanovljena ena najstarejših filharmonij na svetu, ki je pomembno krojila 

glasbeno produkcijo in razvoj na tem območju. Poleg Slovenske filharmonije v Ljubljani pomemben del 

kulturnega dogajanja ustvarjajo številne druge ustanove, med njimi tudi največji kulturni in kongresni 

center Cankarjev dom, ki je v letu 2009 predstavil in izvedel 1.175 kulturnih ter 255 kongresnih 
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prireditev. V Ljubljani deluje 14 muzejev in 34 galerij.35 Narodna galerija je osrednja nacionalna institucija 

na področju starejše umetnosti in redno predstavlja dela slovenskih umetnikov od visokega srednjega 

veka do 20. stoletja. Druga nacionalna institucija s sedežem v Ljubljani je Moderna galerija, ki predstavlja 

tako tradicijo slovenske umetnosti 20. stoletja kot tudi sodobne umetniške prakse slovenskih in 

mednarodnih ustvarjalcev. Na tem mestu je potrebno omeniti še Slovenski etnografski muzej, ki 

predstavlja slovenske in zunajevropske etnološke zbirke.  

V Ljubljani delujejo številna gledališča, med njimi Slovensko narodno gledališče Drama, Mestno gledališče 

Ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Gledališče za otroke in mladino, Lutkovno gledališče 

Ljubljana, Šentjakobsko gledališče, v zadnjem času zelo živahna Miniteater in Gledališče Glej, Cafe Teater 

in drugi manjši ter specializirani teatri. 

 

Med najpomembnejšimi nacionalnimi kulturnimi institucijami v Ljubljani je Narodna in univerzitetna 

knjižnica, ki hrani več kot dva milijona različnih naslovov.36 Poleg tega na območju Ljubljane delujejo še 4 

velike knjižnice, 115 specializiranih ter šest splošnih knjižnic.37 Pomembno mesto knjige in literature v 

slovenski ter ljubljanski kulturi utrjuje dejstvo, da je Unesco aprila 2010 v konkurenci imenitnih tekmecev 

(Riga, Sankt Peterburg, Dunaj, Lizbona, Guadalajara in Wellington) Ljubljano izbral za Svetovno prestolnico 

knjige: »Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010« se kot osrednji projekt na področju kulture, ki 

povezuje številne literarne in druge kulturne dogodke, nadaljuje tudi v letu 2011. Da čast Ljubljani ni 

pripadla naključno, pričajo podatki o številu izdanih knjig in branosti: Slovenija je s 6586 izdanimi 

knjižnimi naslovi na leto tretja na svetu (za Finsko in Islandijo, podatek je za leto 2009), prav tako sodijo 

po izposoji knjig v slovenskih splošnih knjižnicah Slovenci z 12,8 izposoj per capita letno v evropski vrh. 38 

 

V letu 2009 je bil prenovljen center kulture Španski borci, ki zdaj združuje uprizoritvene in vizualne 

umetnosti, glasbo, literaturo in program za otroke in mladino, druga velika nova pridobitev pa je center 

urbane kulture Kino Šiška, ki je središče sodobne in urbane ustvarjalnosti v Ljubljani ter v širšem 

slovenskem prostoru. 

Živahno je alternativno kulturno dogajanje, ki se odvija na območju zapuščene vojašnice na Metelkovi 

ulici, ki so ga v devetdesetih letih naselili posamezniki in skupine posameznikov ter ga preoblikovali v 

današnjo Avtonomno kulturno cono Metelkova, ki svoje prostore namenja različnim umetniškim praksam, 

razstavam, uprizoritvam, koncertom, predavanjem, delavnicam ipd. Drugi večji pol alternativnega 

dogajanja se odvija na območju nekdanje tovarne Rog, ki so ga prav tako spontano napolnili skupine in 

posamezniki. 

*** 

 

Največji delež financiranja kulture prihaja iz proračuna ministrstva za kulturo, drugo pa večidel iz 

občinskih proračunov. Zasebnih sredstev za kulturo je malo in so praviloma vezana na projektno 

financiranje posameznih izbranih projektov ali umetnikov.  

                                                
35 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, navedeno delo, ogled 20.1.2011. 
36 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo. 
37 Predstavitev Mestne občine Ljubljana v številkah od leta 2003–2008, navedeno delo, ogled 20.1.2011. 
38 Evalvacija projekta Knjiga za vsakogar,  http://www.ljubljanasvetovnaprestolnicaknjige.si/knjige-za 



22  

V letu 2009 je bilo za kulturo iz javnih proračunskih virov namenjenega 1,02 odstotka bruto domačega 

proizvoda, kar je največji delež v zadnjem desetletju (v letu 2008 je bil ta odstotek 0,85). V zneskih to 

pomeni 204 milijone evrov (14,6 odstotka več od leta prej oziroma 2,2 odstotka državnega proračuna) iz 

državnega proračuna, 152 milijonov evrov pa iz občinskih proračunov (6,3 odstotka več od leta prej in 6,8-

odstotni delež občinskih proračunov).39 

 

Iz spodnje tabele je razviden delež sredstev za kulturo v proračunu Mestne občine Ljubljana.  

 

Tabela 1: Proračun za kulturo v MOL po letih (v evrih): 

  
realizacija 
2008 

realizacija 
2009 

proračun 
2010 

Ohranjanje kulturne 
dedišč ine 348.117 316.157 

2.879.
480 

Nepremična kulturna dediščina 267.117 270.897 
2.861.1
80* 

Premična kulturna dediščina 81.000 45.260 18.300 

Programi v kulturi  
26.322.
313 

20.713.96
5 

20.107
.155 

Knjižničarstvo in založništvo 
7.410.65
5 7.470.306 

7.629.9
35 

Umetniški programi 
2.965.51
7 3.132.700 

4.647.4
00 

Ljubiteljska kultura 419.756 419.843 560.000 

Drugi programi v kulturi 
15.526.3
86 9.691.116 

7.269.8
20 

KULTURA 
26.670.
431 

21.030.12
2 

22.956
.635 

% proračuna namenjen 
kulturi  9,03 7,16 6,47 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

39.870.3
55 33.873.893 

37.369.
356 

proračun MOL skupaj 
295.066
.805 

293.907.1
37 

355.38
8.399 

*obnova Ljubljanskega gradu 

 

Vir: Odlok o proračunu MOL za 2010, http://www.ljubljana.si/si/mol/proracun/proracun-2010/; Odlok o 

zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009,     

http://www.ljubljana.si/si/mol/proracun/proracun-2009/. 

 

Mestna občina Ljubljana za področje kulture namenja od 6 do 9 odstotkov letnega proračuna. 

Proračun za kulturo v MOL je leta 2010 znašal 22.956.635 evrov (predvideni proračun za leto 2011 je 

20.565.286 evrov). Od tega bo za potrebe tekočih transferjev nepridobitnih organizacij in ustanov 

namenjenih 2.960.356 evrov (v letu 2009 2.741.104 evrov, ocena realizacije za 2010 znaša 3.548.409 

evrov). Za potrebe javnih skladov, zavodov in drugih javnih služb bo namenjenih 14.849.316 evrov. 

                                                                                                                                                               
vsakogar/evalvacija-projekta-do-25-avgusta-2010/, ogled 4.2.2011. 
39 Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011, 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/2010/Porocilo_izvajanje_NPK_08_11.pdf, ogled 
4.2.2011. 
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PREDSTAVITEV PROFITNEGA ZASEBNEGA SEKTORJA 

 

Predstavitev profitnega zasebnega sektorja na področjih vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja v 

MOL se v tej analizi opira predvsem na podatke Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), ki je v sklopu 

projekta Creative cities pripravil SWOT analizo kreativnih industrij v Ljubljani.40 Podatki za posamezna 

področja v nadaljevanju se nanašajo na leti 2004 in 2007 ter sledijo Standardni klasifikaciji dejavnosti 

Agencije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Kjer v poimenovanju ni bilo mogoče 

doseči ujemanja, smo za potrebe analize stanja na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in 

oblikovanja povzemali podatke za tiste dejavnosti, ki obravnavanim najbolj ustrezajo. 

Pri Številu zaposlenih v posameznih dejavnostih kreativnih industrij smo zajeli naslednje poklice: za 

področje vizualnih umetnosti kategoriji Kiparji, slikarji in njim sorodni umetniki ter Fotografi in operaterji 

slike ter zvoka; za področje arhitekture Arhitekti, mestni in prometni planerji; za področje oblikovanja pa 

Dekoraterji in komercialni oblikovalci. Podatki o Številu zaposlenih so povzeti iz Statističnega urada in se 

nanašajo na leto 2008. 

 

Število zaposlenih za polni delovni čas in samozaposlenih podjetnikov v posameznih dejavnostih 

kreativnih industrij, Število podjetij in Velikosti podjetij na teh področjih zajemajo naslednje kategorije: 

Umetniki in uprizoritvene umetnosti, Filmska industrija in televizija, Novinarji, Tiskovne 

agencije/tisk/založniki, Muzejske trgovine in umetniške razstave, Maloprodaja kulturnih dobrin, 

Arhitektura, Oblikovalska industrija, Oglaševalski trg, Industrija programske opreme, iger. Za področje 

vizualnih umetnosti smo iz analize IER41 povzeli podatke o dejavnosti Umetnikov in uprizoritvenih 

umetnosti; za področje arhitekture podatke o dejavnosti Arhitekture, na področju oblikovanja pa podatke 

o dejavnosti Oblikovalske industrije. 

 

Pri tem je potrebno opozoriti, da se področja med seboj ne pokrivajo popolnoma in lahko pri nekaterih 

podatkih prihaja do večjih odstopanj. Po naši oceni je tako predvsem pri podatkih za področje vizualnih 

umetnosti (ki jih najdemo v kategoriji Umetnikov in uprizoritvenih umetnosti). 

V Ljubljani se je po podatkih analize IER42 število Zaposlenih za polni delovni čas in samozaposlenih 

podjetnikov na področju kreativnih industrij povečalo s 15.844 leta 2004 na 18.050 leta 2007, delež 

zaposlenih v tem sektorju pa je v obeh letih znašal 12% vseh zaposlenih v vseh sektorjih skupaj. Podatki 

kažejo hitrejše naraščanje povprečnega števila zaposlenih na področju kreativnih industrij med letoma 

2004 in 2007 (0,24) v primerjavi s povprečnim naraščanjem števila zaposlenih v vseh sektorjih skupaj v 

enakem obdobju (0,15) za devet odstotnih točk.  

Živahnost kreativnih industrij na območju MOL kaže tudi podatek o številu podjetij na področju kreativnih 

industrij, saj so ta predstavljala 18% vseh podjetij: v letu 2004 je v Ljubljani poslovalo 3.558 (18%)  

                                                
40 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo. 
41 Prav tam. 
42 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo.  
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takšnih podjetij in v letu 2007 kar 4.356 (spet 18%) podjetij. Za primerjavo naj navedemo, da delež 

podjetij na področju kreativnih industrij v enakem obdobju za celotno Slovenijo znaša 13%. 

Največje število podjetij na posameznih področjih kreativnih industrij v Ljubljani je bilo v letu 2007 na 

področju Arhitekture (1.268*) in Oblikovalske industrije (733*), najmanj pa na področju Muzejskih trgovin 

in umetniških razstav, ki jih je bilo leta 2007 v Ljubljani le 8, v osrednji Sloveniji 17, v celotni Sloveniji pa 

47. 

 

Statistični podatki kažejo, da je glede na število podjetij v letu 2007 arhitektura najpomembnejša panoga 

kreativne industrije na območju Ljubljane, saj je število teh podjetij (1268) veliko višje kot pri podjetjih na 

področju Oblikovalske industrije (733). V kategoriji Umetniki in uprizoritvene umetnosti pa je v Ljubljani v 

letu 2007 delovalo 218 podjetij. 

Podatki o velikosti podjetij glede na število zaposlenih kažejo, da v Ljubljani na vseh treh obravnavanih 

področjih (vizualne umetnosti, arhitektura in oblikovanje) prevladujejo podjetja z nič zaposlenimi in z do 

pet zaposlenih. V kategoriji Umetniki in uprizoritvene umetnosti je bilo v letu 2007 takih podjetij 210 od 

213 (98,6%), na področju Arhitekture 1.115 od 1.266* (88%), na področju Oblikovalske industrije pa 696 

od 725* (96%). 

Največje število podjetij z več kot šestimi zaposlenimi najdemo v Arhitekturi, kjer je takih podjetij 151, od 

tega jih ima 37 (24%) celo več kot 21 zaposlenih. 

 

VIZUALNE UMETNOSTI 

Podatki o Številu zaposlenih v posameznih dejavnostih kreativnih industrij kažejo, da je leta 2008 v 

Ljubljani delovalo 375 (45,2%) od vseh 829 Kiparjev, slikarjev in drugih sorodnih umetnikov v Sloveniji; ta 

odstotek je visok tudi v primerjavi z drugimi obravnavanimi ustvarjalnimi dejavnostmi, ki so prav tako 

močno skoncentrirane v glavnem mestu. Poleg tega je na tem območju v letu 2008 delovalo 467 (42%) 

Fotografov, operaterjev slike in zvoka. Tako je v letu 2008 v Ljubljani delovalo 842 vizualnih umetnikov, 

kar predstavlja 15% vseh zaposlenih na področju kreativnih industrij v tem letu, v Sloveniji pa jih je bilo 

1931 (prav tako 15%). Delež tujcev je znašal 3%. 

 

Število podjetij v kategoriji Umetniki in uprizoritvene umetnosti se je v Ljubljani v treh letih povečalo za 

64%, in sicer s števila 133 podjetij v letu 2004 na 218 podjetij v letu 2007. V istem obdobju se je na tem 

področju število podjetij v Sloveniji povečalo za 62%, na območju osrednjeslovenske regije pa za 67%; 

tako velik skok razumemo kot učinek Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je v letu 2005 

uvedla subvencioniranje samozaposlovanja kot sredstva za zmanjšanje brezposelnosti.43  

 

Število Zaposlenih za polni delovni čas ali samozaposlenih podjetnikov na območju MOL se je v kategoriji 

Umetniki in uprizoritvene umetnosti z 90 v letu 2004 povečalo na 138 v letu 2007.  

                                                
*Številke povzemamo po analizi IER, a pripominjamo, da se seštevek števila podjetij glede na njihovo velikost (število zaposlenih) ne 
ujema natanko s številom podjetij, ki so navedena kot podjetja, ki so delovala na področju Arhitekture in Oblikovalske industrije. 
 
43 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, prečiščeno besedilo (Ur. L. RS, št. 81/2005),  
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V Ljubljani so v kategoriji Umetniki in uprizoritvene umetnosti v letu 2007 prevladovala podjetja z nič 

zaposlenimi (153), sledila pa so jim podjetja z 1 do 5 zaposlenih (57). Le eno podjetje je imelo med 6 in 

10 zaposlenih, dve podjetji pa med 11 in 20. Podjetij z več kot 21 zaposlenimi med Umetniki in 

uprizoritvenimi umetnostmi ni bilo ne v letu 2004 ne v 2007. V primerjavi z letom 2004 se je v letu 2007 

predvsem povečalo število podjetij z nič zaposlenimi (z 68 na 153).  

 

Po podatkih na spletni strani MOL44 v Ljubljani delujejo številne prodajne galerije. Kot eno najstarejših 

zasebnih galerij smo omenili Galerijo Equrna, ki je bila ustanovljena že leta 1982, z več kot desetletno 

tradicijo se ponaša tudi galerija Hest (v Ljubljani deluje od leta 1993), ki je v letu 2002 ustanovila tudi 

posebno razstavno-prodajno galerijo Hest 35, ki mesečno organizira štirinajstdnevne razstave 

ustvarjalcev, mlaših od 35 let. Atelje Galerija je sprva predstavljala arhitekturo oziroma oblikovanje in 

likovno umetnost (slikarstvo, kiparstvo in fotografijo), leta 2008 pa je postala prodajna galerija sodobne 

vizualne umetnosti in unikatnega oblikovanja. Na območju Ljubljane, poleg omenjenih, delujejo še številne 

druge zasebne galerije, med njimi Galerija Isis, Atelje Galerija, Luwigana, Galerija TR3, Galerija Visconti 

fine art, Feniks, Ganes Pratt, Gregor Podnar, Carniola Antiqua in druge. Med zasebnimi galerijami lahko 

naštejemo tudi korporativne razstavne prostore kot so Galerija Loterije Slovenije, NLB Galerija Avla, Krkina 

galerija, Galerija Hypo itd.  

Na področju fotografije od leta 2003 delujeta Galerija Fotografija, prva zasebna galerija, specializirana za 

avtorsko fotografijo v Sloveniji, in Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo, ki med drugimi svojimi 

dejavnostmi organizira tudi mednarodni Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije in ima pomembno 

vlogo pri povezovanju ustvarjalcev Srednje in Jugovzhodne Evrope.  

Kljub dinamiki, ki jo kažejo številke znotraj zasebnega sektorja, ostaja nerazvit trg ena največjih težav na 

področju vizualnih umetnosti. Upati je, da bodo zasebni galeristi in zdaj že tudi resni  in vplivni zasebni 

kolekcionarji lahko spremenili položaj umetnikov, ki se zaradi pomanjkanja zanimanja in težavnega 

uveljavljanja vrednosti lastnega dela težko prebijajo na domačem trgu, še težje pa na tujih. Pojavljajo se 

primeri, da na dražbah vizualnih umetnosti prihaja do zniževanja in ne do zviševanja vrednosti cen 

umetnin.45  

 

 ARHITEKTURA 

Na območju Mestne občine Ljubljana je bilo v letu 2008 zaposlenih 699 Arhitektov, mestnih in prometnih 

planerjev (v nadaljevanju: področje arhitekture), kar je predstavljalo 41,9% vseh zaposlenih v tem poklicu 

na območju Slovenije ter 12% vseh zaposlenih na področju kreativnih industrij v MOL. Delež tujcev, 

zaposlenih na navedenem področju, je v Sloveniji v letu 2008 znašal 1,7%.  

 

Področje arhitekture se je na območju Ljubljane v letu 2007 ponašalo z najvišjim številom podjetij (1.268) 

med vsemi področji kreativnih industrij in hkrati z 28,3% deležem vseh slovenskih podjetij na tem 

                                                                                                                                                               
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57786, ogled 4.2.2011.  
44 Spletna stran MOL, http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/imenik-organizacij/11407/seznam.html,  
ogled 20.12.2010. 
45 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo, str. 42. 
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področju (4.480). V obdobju med letoma 2004 in 2007 se je število teh podjetij na območju Ljubljane 

povečalo za 135 (12%), na območju osrednjeslovenske regije za 252, v celi Sloveniji pa za 660. 

 

Število Zaposlenih za polni delovni čas in samozaposlenih podjetnikov na področju arhitekture se je v 

Ljubljani med letoma 2004 (4.100 zaposlenih) in 2007 (4.149 zaposlenih) povečalo za 1%, v Sloveniji pa 

za 7% s 10.438 na 11.174 zaposlenih. Podatek za Ljubljano močno zaostaja za podatkom o rasti števila 

podjetij v istem času: glede na to, da se je število podjetij povečalo močno, število zaposlenih pa le 

neznatno, je mogoče domnevati, da so nova podjetja ustanavljali ljudje, ki so bili tudi dotlej zaposleni na 

tem področju, da so torej posamezniki ustanovili nova podjetja, da so se večja razdelila na več manjših in 

podobno. Domnevo potrjuje ugotovitev, da je bilo na področju arhitekture leta 2007 kar 88% ljudi 

zaposlenih v podjetjih, ki so imela med 1 in 5 zaposlenih (584 podjetij) in nič zaposlenih (531 podjetij) – 

prav pri teh je prišlo do občutne rasti v primerjavi z letom 2004 (354 podjetij). V primerjavi z drugimi 

področji kreativnih industrij v Ljubljani pa ima arhitektura največje število podjetij v vseh skupinah glede 

na število zaposlenih, razen v skupini podjetij z več kot 21 zaposlenimi (2,9%), kjer ima Maloprodaja 

kulturnih dobrin višji odstotek (5,4%). 

 

Posredno o velikosti (oziroma majhnosti) birojev pri nas govori tudi stališče delovne skupine, ki je v let 

2008 delovala znotraj Sveta Vlade RS za konkurenčnost: Neustrezno vrednotenje arhitekture je, po 

mnenju strokovne skupine, razlog za onemogočanje razvoja večjih, na mednarodnih trgih konkurenčnih 

birojev. Država bi morala kot dober gospodar skozi javne razpise večji poudarek namenjati spodbujanju 

arhitekturnih presežkov in trajnostnega razvoja, se je glasilo priporočilo skupine.46 

 

Na področju arhitekture deluje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je pravna oseba 

javnega prava in je kot poklicna zbornica arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev 

nastala skladno z zakonom47 in jo tu navajamo kot značilnost profitnega zasebnega sektorja v tem 

poklicu. Zbornica opravlja z zakonom in s svojim statutom določene naloge za delovanje in razvoj stroke s 

področij arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega projektiranja in prostorskega načrtovanja in zastopa 

poklicne in socialne interese svojih članov.  V zbornico se lahko včlanijo posamezniki, ki imajo v skladu z 

ZGO-1 status pooblaščenega arhitekta oziroma pooblaščenega krajinskega arhitekta ter posamezniki, ki 

imajo status pooblaščenega prostorskega načrtovalca48; zbornica podeljuje licence za samostojno 

opravljanje arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega projektiranja in revidiranja ter prostorskega 

načrtovanja ter tudi sama izvaja strokovne izpite in dodatno strokovno izobraževanje, objavlja natečaje ter 

nudi strokovno pomoč pri poslovanju. V sklopu Zbornice deluje Hiša arhitekture, ki vključuje kulturno in 

izobraževalno dejavnost (delavnice za otroke, razstave, strokovne ekskurzije) pripravlja Dan arhitekture in 

podeljuje strokovna priznanja za najvidnejše dosežke svojih članov (Zlati svinčnik, Platinasti svinčnik, 

Diploma ZAPS, Častni član). 

                                                
46 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 15. 
47 Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 110/02 (v nadaljnjem besedilu: ZGO-1). 
48 Gl. Statut ZAPS, http://www.zaps.si/img/admin/file/Akti 
Javni/Statut%20Zbornice%20za%20arhitekturo%20in%20prostor%20Slovenije.pdf, ogled 6. 1. 2011, str. 2. 
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 OBLIKOVANJE 

V letu 2008 je po podatkih analize IER na področju Dekoriranja in oblikovanja v Ljubljani delovalo 1.057 

ustvarjalcev, kar predstavlja 38,1% vseh slovenskih ustvarjalcev na tem področju ter 19% vseh zaposlenih 

na področju kreativnih industrij v prestolnici. Na tem področju je bilo v Sloveniji v letu 2008 zaposlenih 

1,2% tujcev. 

 

Na področju Oblikovalska industrija je bilo leta 2007 na območju Ljubljane zabeleženih 733 podjetij 

oziroma 30,5% vseh v Sloveniji. Po številu podjetij Oblikovalska industrija v Ljubljani sledi področju 

Arhitektura (1.268), v Sloveniji pa je Oblikovalska industrija (2.406 podjetij) na tretjem mestu med vsemi 

podjetji kreativnih industrij za Arhitekturo (4.480) in Maloprodajo kulturnih dobrin (3.482). 

 

Področje Oblikovalska industrija je po številu Zaposlenih za polni delovni čas in samozaposlenih 

podjetnikov edino področje kreativnih industrij, kjer je v obdobju od 2004 (972 zaposlenih) do 2007 (839 

zaposlenih) na območju Ljubljane prišlo do negativnega trenda (rast je znašala -0,14 odstotnih točk).  

Med podjetji so znotraj področja Oblikovalska industrija v letu 2007 prevladovala podjetja  z nič 

zaposlenimi (63%), s 33% pa so jim sledila podjetja z 1 do 5 zaposlenih (239). Preostanek, torej 4% vseh 

podjetij, je imelo več kot 6 zaposlenih, in sicer: 17 podjetij od 6 do 10 zaposlenih, 4 podjetja od 11 do 20 

zaposlenih, 8 podjetij pa več kot 21 zaposlenih.  

V letu 2007 so podjetja na področju oblikovanja ustvarila 0,5% (153.044.527 evrov) vseh prihodkov v 

Ljubljani in 0,7% (9.813.663 evrov) skupnega dobička v Ljubljani.49 

                                                
49 SWOT Analysis of the Creative Industries in the City of Ljubljana, navedeno delo, str. 57. 
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PREDSTAVITEV JAVNIH ZAVODOV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

 JAVNI SEKTOR 

Javni sektor igra pomembno vlogo na področju kulture tako v Ljubljani kot v Sloveniji. Ker je Ljubljana 

prestolnica Slovenije, tu deluje večina nacionalnih kulturnih in izobraževalnih institucij, dolgo tradicijo 

delovanja in velik pomen za slovensko kulturo pa imajo tudi nevladne organizacije, med katere sodijo 

različna društva in zavodi, ki so jih ustanovili posamezniki ali skupine posameznikov z namenom, da bi se 

udejstvovali na področju kulture. Takšnim društvom in drugim pravnim osebam zasebnega prava na 

področju kulture lahko ministrstvo za kulturo podeli status društva v javnem interesu na področju kulture, 

če izkažejo, da je njihovo delovanje splošno koristno in v javnem interesu na področju ustvarjanja, 

posredovanja ali varovanja kulturnih dobrin.50 

 

Praksa in tudi posamezni odgovori, ki smo jih pridobili od respondentov, kažejo, da se je med javnimi in 

zasebnimi akterji vzpostavilo razmeroma dobro sodelovanje, ko prvi ponudijo uporabo infrastrukturnih 

možnosti, drugi pa jo s svojim projektom vsebinsko osmislijo. Takšno stanje ocenjujemo kot znamenje 

odprtosti na obeh straneh in ga štejemo kot prednost in pozneje priložnost za delovanje CSU Rog. 

VIZUALNE UMETNOSTI 

Na področju vizualnih umetnosti je Mestna občina Ljubljana (MOL) ustanoviteljica dveh javnih institucij. To 

sta Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML, 1. januarja 2009 nastal z združitvijo Mestne galerije 

Ljubljana in Mestnega muzeja Ljubljana) in Mednarodni grafični likovni center (MGLC).  

MGML pretežno financira MOL, MGLC pa se financira večidel iz državnega proračuna in MOL prispeva 

stroške investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ter posamezne projekte v okviru prijavljenega 

programa na Ministrstvu za kulturo.51 

V okviru Muzeja in galerij mesta Ljubljana so do leta 2010 delovale: Mestna galerija 1, Mestna galerija 2, 

Bežigrajska galerija 1, Bežigrajska galerija 2, galerija Vžigalica in Jakopičeva galerija. Z letom 2011 bo 

ponudbo Muzeja in galerij mesta Ljubljane dopolnil Kulturni center Tobačna 001, kjer bo Mestna galerija 

dobila nov razstavni prostor, ki bo postal drugi osrednji prostor dejavnosti Mestne galerije, Mestna galerija 

2 pa ne bo več delovala.52 

 

Poleg naštetih velja omeniti še galerijo Kresija, ki je razstavni prostor Mestne občine Ljubljana, Galerijo S 

na Ljubljanskem gradu in Jakopičevo sprehajališče, ki ga upravlja zavod Turizem Ljubljana. 

 

Mednarodni grafični likovni center je osrednja slovenska kulturna institucija za področje grafike. Je 

posebni muzej za umetnost tiska, nastalega od 20. stoletja naprej. Sodeluje s sorodnimi galerijami in 

                                                
50 Gl. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10. 
51 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007,  navedeno delo, str. 22, ogled 2.2.2011. 
52 Blaž Peršin, direktor MGMO, pogovor 2.2.2011. Gl. tudi MMC RTVSLO, 
http://www.rtvslo.si/kultura/novice/kulturni-center-tobacna-001-v-rokah-mesta-ljubljana/240516, ogled 2.2.2011. 
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muzeji doma in v tujini, pripravlja študijske razstave iz svojih zbirk in izdaja tiskano umetnost v raznih 

tehnikah in oblikah. Najpomembnejša dejavnost je priprava iz izvedba grafičnega bienala, prireditve, ki v 

Ljubljani nepretrgano poteka že od leta 1955 in je bila ob svojem nastanku ter v prvi dobi prodorna novost 

z veliko mednarodno težo. MGLC se sooča s prostorskimi težavami pri pripravi te bienalne prireditve, saj 

zanjo ni primernega, dovolj velikega razstavnega prostora, posledično tudi ne dovolj atraktivne prireditve 

in ne številnega občinstva, ki je bilo v prejšnjih letih zanjo značilno. 

 

V Ljubljani sta dve osrednji nacionalni instituciji, ki delujeta na področju vizualnih umetnosti, to sta 

Narodna galerija in Moderna galerija. Narodna galerija je osrednja državna ustanova za starejšo umetnost 

v Sloveniji. Prireja začasne tematske in monografske razstave, dogodke in izobraževalne dejavnosti in s 

tem predstavlja slovensko in tujo umetnost od srednjega veka do 20. stoletja širši slovenski javnosti. 

Moderna galerija Ljubljana je slovenska nacionalna institucija za moderno in sodobno umetnost. V letih 

2007 in 2008 je bila Moderna galerija temeljito prenovljena in je s prenovo pridobila ustreznejše prostore 

za prirejanje razstav moderne umetnosti in za svojo stalno zbirko. Za področje sodobne umetnosti pa se 

že pripravlja nova lokacija v centru na Metelkovi. Muzej sodobne umetnosti, ki bo tam nastal v sklopu 

Moderne galerije, bo predstavljal umetnost, ki sledi sodobnim vsebinam in trendom, vključno z deli, ki 

predstavljajo njeno tradicijo od 60. let 20.st. naprej. V sklopu Moderne galerije deluje tudi Mala galerija, 

namenjena predstavljanju posamičnih umetniških izjav. 

 

Nove prostore stika z vizualno umetnostjo ponuja povsem sveža praksa postavljanja javnih skulptur, ki jo 

na tem mestu omenjamo tudi kot priložnost za odgovor na ugotovitve o nerazvitosti trga za produkcijo 

vizualnih umetnosti: MOL je v letu 2010 uredila sprehajališče Breg in tam postavila kip župana Ivana 

Hribarja (avtor kipar Mirsad Begić), na novem Mesarskem mostu veliko skulpturo Prometeja in več 

manjših, ki so vgrajene v teksturo mostu (kipar Jakov Brdar), še leto prej pa je s podpisom istega avtorja 

nastala skulptura Obrazi, ki teče vzdolž cele Ključavničarske ulice in je dar zasebnega donatorja (družbe 

Medis).  

 

Podporni sistemi s področja vizualnih umetnosti so nacionalne javne in zasebne in nevladne izobraževalne 

institucije. V okviru Univerze v Ljubljani že od leta 1945 delujeta Akademija za likovno umetnost in 

oblikovanje in Oddelek za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti, ki sta najpomembnejši 

izobraževalni instituciji na omenjenem področju v državi in izobrazita prevladujoč delež vseh diplomantov. 

Inštitut A.V.A. (Akademija za vizualne umetnosti) je zasebna neprofitna ustanova, ki nudi študij klasičnih in 

novih programov vizualnih umetnosti.  

Famul Stuart šola uporabnih umetnosti je triletna umetniška šola, ki nudi naslednje študijske programe: 

kiparstvo, keramika, restavratorstvo, ambient in digitalne umetnosti in prakse. Njen program dopolnjuje v 

oktobru 2009 ustanovljena Visoka šola za umetnost (VŠU), ki deluje v okviru Univerze v Novi Gorici, in 

izvaja visokošolski študijski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse.  

 

Eno od področij vizualne umetnosti so intermedijske umetnosti. Ker gre za sorazmerno mlado in 

dinamično področje umetnosti, ne obstajajo javni zavodi, ki bi pokrivali dejavnosti s tega področja, vendar 
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pa sta zavoljo interdisciplinarnosti, povezovanja tradicionalnih in sodobnih umetniških izrazov in praks stik 

in povezovanje z javnimi zavodi s področja vizualnih in uprizoritvenih umetnosti neizbežna in potrebna. 

Tako glavnino dela na tem področju pokrivajo nevladne organizacije, ki jih finančno podpirata MOL in MK. 

ARHITEKTURA 

Arhitekturni muzej Ljubljana je leta 1972 ustanovilo mesto Ljubljana. Aprila leta 2010 se je preoblikoval v 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), katerega ustanovitelj je Ministrstvo za kulturo. Je osrednja 

slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega 

oblikovanja ter fotografije.  

V muzeju se sistematično zbira, hrani, preučuje in predstavlja gradivo s področij njegove dejavnosti, zato 

je to mesto hrambe skic, načrtov in modelov zgradb do pohištva, drobnih predmetov, aparatov, plakatov, 

različnih tiskovin in fotografij vseh vidnih slovenskih arhitektov 20. stoletja - od Jožeta Plečnika, Ivana 

Vurnika, Edvarda Ravnikarja, Eda Mihevca do Danila Fürsta, Vinka Glanza, Iva Spinčiča in Vladimirja 

Šubica - vsega skupaj več kot tisoč avtorjev. Prav muzej hrani načrte nekaterih pomembnih in zanimivih 

stavb, kot so Moderna galerija, NUK in Slovenski parlament. 

Muzej je za svoj sedež in delovanje v letu 1992 pridobil prostore na Gradu Fužine, ki po delni prenovi v 

glavnem ustrezajo izvajanju drugih muzejskih funkcij, in mu bodo po celoviti prenovi omogočili pridobiti še 

potrebne depojske površine. Lokacija zunaj centra mesta predstavlja poseben izziv tako za izvajalce kot za 

uporabnike/obiskovalce. 

Javno izobraževanje na področju arhitekture in krajinske arhitekture izvajata Fakulteta za arhitekturo, 

Fakulteta za gradbeništvo in Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Prav za 

področje arhitekture analiza, ki jo je opravila Delovna skupina, ki je v letu 2008 delovala znotraj Sveta 

Vlade RS za konkurenčnost, ugotavlja, da sta status in organizacija stroke urejena pomanjkljivo in še ne 

usklajena s evropskimi standardi. Izobraževanje na področju arhitekture je pomanjkljivo predvsem na 

področju interdisciplinarnosti in sodelovanja z drugim programi visokošolskega izobraževanja in zato 

skupina opozarja na potrebe povečevanja mednarodnega sodelovanja in izmenjave mladih arhitektov.53 

OBLIKOVANJE 

Kot smo zapisali v prejšnjem razdelku, je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje tudi na 

področju oblikovanja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.  

Ko gre za področje oblikovanja, lahko na tem mestu dodamo, da MAO hrani zbirko industrijskega 

oblikovanja, v kateri so zastopani svetovni avtorji, kot so Alvar Aalto, Ron Arad, Konstantin Grcic, Richard 

Sapper ali Judith Rataitz, predvsem pa staroste slovenskega oblikovanja od Nika Kralja, Alberta Kastelca, 

Oskarja Kogoja, Saše Mächtiga do Davorina Savnika in številnih poznejših avtorjev. Muzej je hkrati edina 

javna ustanova v Sloveniji, ki skrbi za področje vizualne komunikacije, torej plakatov, grafične podobe 

knjig, katalogov, znamk in drugih tiskovin: hrani dela 340 oblikovalcev, med njimi so Ivan Vavpotič, Janez 

                                                
53 Priporočila 9. razvojne skupine, navedeno delo, str. 15. 
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Trpin, Domicijan Serajnik, Grega Košak, Jože Brumen, Uroš Vagaja, Matjaž Vipotnik, Janez Suhadolc, Jani 

Bavčer, Kostja Gatnik, Miljenko Licul, Ranko Novak, Novi kolektivizem in številni mlajši ustvarjalci. 

 

V okviru Arhitekturnega muzeja nastaja mednarodna prireditev BIO kot bienalna razstava industrijskega 

oblikovanja. Ravno pri pripravi razstave BIO se Muzej za arhitekturo in oblikovanje sooča s prostorsko 

stisko, ki je ne zmore premagati ne na lastni ne na kakšni drugi lokaciji, saj v Ljubljani ni dovolj velikega 

primernega razstavnega prostora, kjer bi se lahko pripravljale večje prireditve. 

 

Javno izobraževanje na področju oblikovanja izvajata Oddelek za oblikovanje na Akademiji za likovno 

umetnost in oblikovanje in Oddelek za tekstilstvo in oblikovanje na Naravoslovno tehniški fakulteti v 

Ljubljani. Na tem mestu je potrebno omeniti tudi Visoko šolo za dizajn, ki je samostojni visokošolski zavod. 

 

 

KVANTITAVNI OPIS STANJA NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA 

 

Leta 1994 je državni zbor sprejel Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS, 

št. 75/94), ki je opredelil tudi pogoje za razglasitev nepremičnin za javno infrastrukturo na področju 

kulture. Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je bil predvsem 

zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter ohraniti prostore, v katerih so se že dotlej 

izvajale kulturne dejavnosti.54 

 

Seznam javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Ljubljana med drugim zajema muzejske 

in galerijske prostore Muzeja in galerij mesta Ljubljane, galerijski prostor za galerijo Škuc, stavbi, v kateri 

sta Muzej za arhitekturo in oblikovanje in Mednarodni grafični likovni center ter 44 enot umetniških 

ateljejev, ki so prostori za umetniško ustvarjanje in ne nudijo možnosti bivanja.55 Prostori na območju 

Novih Poljan pa so prvi namensko načrtovani in grajeni umetniški ateljeji z bivalnimi prostori; v njih je šest 

bivalnih ateljejev v skupni površini 639 kvadratnih metrov.56 

 

Spodbujanje mobilnosti umetnikov in drugih strokovnjakov na kulturnem področju je ena od prioritet, ki jih 

je Evropska komisija leta 2007 zapisala v prvi evropski strategiji za kulturo. Tako je tudi v Sloveniji 

podpora različnim oblikam mobilnosti umetnikov, na primer rezidenčnim ateljejem in stanovanjem, 

postala ena izmed prioritet veljavnega Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011. Bivanje v 

umetniških ateljejih je pomembno ne le za individualno prepoznavnost umetnika v mednarodnem 

kulturnem prostoru, temveč predvsem za izmenjavo kreativnih izkušenj ter informacij o ustvarjalnem in 

intelektualnem dogajanju.  

V Sloveniji danes že deluje nekaj rezidenc in rezidenčnih centrov. Pionirski projekt je rezidenčni center Art 

središče na Goričkem, Celeia Center sodobne umetnosti v Celju pa izvaja rezidenčni program Air Celeia. V 

                                                
54 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007,  navedeno delo, str. 8, ogled 15.1.2011. 
55 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Ur. L. RS, št. 5/08) 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008203, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju  
kulture Ur. l. RS, št. 81/09), http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093615, ogled 4.2.2011.  
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Ljubljani je leta 2008 Muzej začasne umetnosti (Museum of Temporary Art, MOTA) oblikoval rezidenčni 

program, ki je odprt za vizualne umetnike, umetnike, ki se ukvarjajo z interaktivno umetnostjo, pa tudi s 

filmsko in video umetnostjo ter umetnostjo zvoka. MOTA zagotavlja delovni in bivalni prostor, kritje potnih 

stroškov, z nastopi rezidentov pa tudi njihove honorarje.57  

V letu 2010 je v novih prostorih Mini teatra nastal rezidenčni center, kjer sta na voljo dve stanovanji, v 

istem letu sta Ministrstvo za kulturo in Javni sklad za kulturne dejavnosti na Cankarjevi ulici v Ljubljani 

odprla še dve, a za spodbujanje kroženja idej ter seznanjanje z novimi umetniki in umetniškimi stvaritvami 

bi jih po mnenju sogovornikov potrebovali še več.  

 

Število obiskovalcev je eden od pokazateljev splošne uspešnosti neke razstave, določenega 

programa/dogodka ali muzeja kot celote. Te  številke se pogosto navajajo kot dokazilo uspeha in 

priljubljenosti, vendar število obiskovalcev še zdaleč ni edini kazalec, ki bi pričal o tem. Ker se muzeji in 

galerije z razstavami in programi obračajo na javnost in glavne ciljne skupine, je število obiskovalcev le del 

povratne informacije, ki jo ustanova potrebuje za izboljšanje kakovosti, razen tega bi bilo treba podatek o 

številu obiskovalcev soočiti še s podatkom o trajanju nekega dogodka, poznati bi bilo treba strukturo 

obiska ipd., teh podrednih podatkov pa ni vedno mogoče pridobiti.  

Tabela 2: Število obiskovalcev v javnih muzejih s področij vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja. 

  2006 2007 2008 
% šolskih 
skupin 

Moderna galerija 
12379
3 *41077 

*1776
0 50 

Narodna galerija 56268 42518 89209 10 
Muzej in galerije mesta 
Ljubljana 94203 119444 98040 15 
Mednarodni grafični likovni 
center 21246 16660 20084 35 
Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje 21817 29750 26595 40 

* število je tako nizko zaradi obnavljanja Moderne galerije v letih 2007 in 2008. 

Vir: Evalvacija slovenski muzejev 2006 – 2008, zaključno poročilo, Ministrstvo za kulturo RS. 

Tabela 3: Število obiskovalcev v javnih muzejih in galerijah v Ljubljani. 

Muzeji in 
galerije v MOL 2002 2003 2004 2005 2006 2008 
muzeji 15 15 15 15 14 15 
število 
obiskovalcev 

23998
8 

29216
0 

24287
0 

26447
0 

26852
0 

28212
2 

galerije (javne 
in zasebne) 42 44 42 41 39 33 
število 
obiskovalcev 

39508
8 

39523
0 

40728
0 

40389
0 

45862
7 

50307
8 

Vir: Statistični letopis Ljubljane 2009, Mestna občina Ljubljana, str. 118, 

http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ljubljana-v-stevilkah/statisticne-publikacije/ 

                                                                                                                                                               
56 Spletna stran MOL, http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/1530/detail.html, ogled 4.2.2011. 
57 MOTA je nevladna organizacija na področju kulture, ki deluje v Ljubljani. Gl. npr. Pogovor Martin Bricelj, Revija Ambient, 2009, 
http://www.revijaambient.si/ljudje/pogovori/Martin-Bricelj.html, ogled 2.2.2011. 
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V kombinaciji s številom obiskovalcev je eden od kazalcev uspešnosti muzejev oziroma galerij lahko tudi 

število razstav oziroma drugih dogodkov, ki jih priredijo v posameznem letu. Vendar je treba na ta podatek 

gledati s pridržkom, saj imajo razstave lahko zelo različen vsebinski, fizičen in časovni obseg (stalne 

razstave, skupinske razstave, gostujoče razstave…). Tako na primer Bienale industrijskega oblikovanja 

traja en mesec, Grafični bienale mesec in pol, trienale U3 v organizaciji Moderne galerije pa tri mesece. 

Razstave v Muzeju in galerijah MOL trajajo praviloma od dveh tednov do nekaj mesecev. 

 

Tabela 4: Število razstav v javnih zavodih. 

Javni kulturni 
zavodi 2005 2006 2007 2008 2009 
Mestna galerija  38 36 30 36 33 
Mestni muzej  20 22 22 30 21 

MGLC 6+bienale 5 
4+bienal
e 8 

4+bienal
e 

MAO 7  
9+bienal
e 11 

13+bienal
e 10 

Narodna galerija 
 ni 
podatka 23 20 20 21 

Moderna 
galerija 

  ni 
podatka 18 8 15 22 

Vir: Analiza stanja na področju kulture v MOL 2007, Evalvacija slovenskih muzejev 2006 – 2008,  spletne 
strani nosilcev dejavnosti. 

  

Sorazmerno kratek čas trajanja večine razstav, tudi če gre za izjemne projekte, je v Strategiji razvoja 

kulture v MOL 2008–2011 opredeljen kot slabost na področju likovnih umetnosti.58 

 

Javni zavodi, ki jih obravnavamo, prirejajo nekatere mednarodno odmevne razstave. Mednarodni grafični 

bienale je prireditev likovne umetnosti z občudovanja vredno tradicijo v Sloveniji, petdeset let obstajanja 

take manifestacije pa je nekaj izjemnega tudi v svetu. Bienale industrijskega oblikovanja (BIO) je eden 

redkih mednarodnih oblikovalskih dogodkov, ki že 46 let z izborom dobro oblikovanih izdelkov ter 

poudarkom na kakovosti, izvirnosti in inovativnosti promovira sodobne tokove v svetovnem oblikovanju. 

Od leta 1964, ko je bil organiziran prvi BIO (ustanovila sta ga Mestna občina Ljubljana in Gospodarska 

zbornica Slovenije), se je zvrstilo 21 preglednih mednarodnih razstav. Tudi U3 - Trienale sodobne 

slovenske umetnosti, ki jo od leta 1994 pripravlja Moderna galerija, je že uveljavljena razstava, ki je 

običajno zanimivejša za širši krog obiskovalcev, ne samo za ozko usmerjene umetnike. 

Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center (MGLC) in Muzej za arhitekturo in 

oblikovanje poleg muzejskih in razstavljalskih aktivnosti izvajajo različne izobraževalne programe, kot so 

predavanja, seminarji, tečaji in delavnice,59 ki so pogoste dejavnosti tudi drugih javnih zavodov.  

                                                
58 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, navedeno delo, str. 26, ogled 2.2.2011. 
59 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007,  navedeno delo, ogled 15.1.2011. 
    Spletne strani nosilcev dejavnosti. 
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Podatki o financiranju muzejev in galerij, ki jih tu navajamo, veljajo za leto 2008.60Tedaj še Arhitekturni 

muzej Ljubljana sta financirali država (63,4%,) in Mestna občina Ljubljana (12,1%), 24,5% pa je bilo 

lastnih prihodkov. Muzej in galerije mesta Ljubljana je dobil 60,2% državnih sredstev, 26,5% občinskih 

sredstev, 13,3% pa lastnih sredstev. Dejavnost galerij v okviru muzeja se v celoti financira iz mestnega 

proračuna, za posamezne razstavne projekte se lahko prijavljajo na projektni razpis Ministrstva za kulturo. 

Dejavnost MGLC je bila pretežno financirana iz državnega proračuna, mesto pa je pokrilo stroške 

investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter posamezne projekte. V letu 2008 je država zagotovila 

68,7%, mesto pa 18,7% celotnih prihodkov MGLC, preostanek so bila lastna sredstva. Narodna in 

Moderna galerija se kot nacionalni instituciji pretežno financirata iz državnega proračuna in zagotovita 

delež lastnih sredstev: pri Narodni galeriji jih je bilo leta 2008 za 17,8%, pri Moderni galeriji pa 1,7%.  

 

 ZASEBNI NEPROFITNI SEKTOR IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je nastala množica društev in nepridobitnih zavodov, ki so jih 

ustanavljali posamezniki in skupine zaradi nujne pravne podlage, ki jim je omogočala predvsem finančno 

poslovanje z mestnimi in državnimi oblastmi v procesu realizacije posameznih projektov. Skupni 

imenovalec težav pri delovanju vseh teh zavodov in društev je bilo in je še vedno pomanjkanje ustrezne 

infrastrukture za pripravo, izvedbo in prezentacijo projektov.  

 

Vsako leto MOL objavi javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v tekočem letu sofinancirala. Javni 

razpis za izbor kulturnih projektov je bil leta 2004 prvič objavljen skupaj z javnim razpisom za izbor javnih 

kulturnih programov v obdobju od 2004 do 2006. Leta 2007 in 200961 je bil razpis zopet združen, in sicer 

za izbor javnih kulturnih programov v obdobju od 2007 do 2009 oziroma 2010 do 2012 in za izbor 

kulturnih projektov v letu 2007, oziroma letu 2010, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Tako 

torej kulturna politika MOL temelji na podpiranju večjih in bolj referenčnih izvajalcev s področja nevladnih 

organizacij, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o triletnem financiranju, s čimer naj bi bili tem izvajalcem 

zagotovljeni trajnejši pogoji in omogočeno lažje delovanje, ki naj bi bilo tudi bolj primerljivo s sodelovanjem 

z javnimi zavodi. Po drugi strani pa MOL z vsakoletno podporo kulturnim projektom zagotavlja možnost 

izvedbe tudi posameznim projektom, ki so skladni s cilji MOL na tem področju (kvaliteta, raznovrstnost, 

dostopnost).62 

Posamezni odgovori respondentov navajajo, da so se z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo 

odprle nekatere nove možnosti vključevanja v mednarodne programe in poti do sredstev iz mednarodnih 

virov. Kot ustrezno prakso omenjajo vzpostavitev Kulturne stične točke kot nacionalne informacijske točke 

za kulturni program EU, servis spletne strani www.kultura.si, in posamezne programe Ministrstva za 

kulturo. 

                                                
60 Evalvacija slovenskih muzejev 2006 –2008 : zaključno poročilo, 2. del,  str. 13,14, Služba za premično dediščino in muzeje, Narodni 
muzej Slovenije, marec 2010, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave- 
analize/dediscina/evalvacija_slovenskih_muzejev_2006-2008/evalvacija_slovenskih_muzejev_2006- 
2008_1.del.pdf, ogled 15.1.2011. 
61 Spletna stran MOL, Javna razpisa MOL za izbor izvajalcev kulturnih programov za 2010-2012 in kulturnih projektov za 2010 
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/20310/detail.html, ogled 3.2.2011. 
62 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007,  navedeno delo, str. 23, ogled 15.1.2011. 
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VIZUALNE UMETNOSTI 

 

Izvajalci na področju vizualnih umetnosti, katerih delovanje sofinancira MOL, so poleg javnih zavodov, ki 

jim je MOL ustanoviteljica, tudi nevladne organizacije s področja kulture ter samostojni kulturni ustvarjalci. 

Živahno dejavnost nevladnih organizacij na področju vizualnih umetnosti nakazuje že podatek, da so 

izvajalci javnih kulturnih programov v letu 2007 izvedli 83 razstav, kar je le nekaj manj od javnih zavodov 

(89).63 

 

Nepridobitne nevladne organizacije v Ljubljani, ki trajneje izvajajo programe na področju vizualnih 

umetnosti in katerih programe finančno podpira MOL, so Društvo ŠKUC Ljubljana, KUD France Prešeren, 

KUD Mreža in SCCA (Zavod za sodobno umetnost). Zavod SCCA je aktiven tudi v izobraževalni vlogi na 

področju vizualnih umetnosti, saj že od leta 1997 organizira tečaje za kustose, ter različna predavanja in 

delavnice za umetnike, kritike in teoretike. 

 

V Sloveniji trenutno na področju kulture deluje 186 društev, ki imajo status društev v javnem interesu, od 

tega jih je 97 v Ljubljani. Na področju vizualne umetnosti so to Društvo Škuc, KUD Mreža, Društvo likovnih 

umetnikov Ljubljana, Društvo umetnikov DUM, Društvo Photon, Društvo Codeep, Zavod SCCA, Zavod 

Emzin in Zavod Aksioma.64 

 

V programsko sofinanciranje so bili v obdobju od 2004 do 2006 na osnovnem področju vključeni: Zavod 

P.A.R.A.S.I.T.E., Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Zavod Emzin in Društvo ŠKUC. Pri naslednjem 

razpisu za obdobje od 2007 do 2009 se je pokazala potreba po širitvi področja, saj sta se štirim 

nevladnim organizacijam zaradi svoje kvalitete v preteklem triletnem obdobju pridružili še dve: Forum 

Ljubljana in KUD Mreža.65 

V obdobju 2010–2012 je MOL finančno podprla kulturne programe naslednjih nevladnih organizacij: 

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, KUD Mreža, Društvo Photon, Zavod Emzin, 

Društvo ŠKUC, Zavod SCCA, Zavod Aksioma, Zavod K6/4 in KUD France Prešeren.66 

MOL je v letu 2010 financirala tudi projekte Foruma Ljubljana, Zavoda Pink Klip, Zavoda Fair, KD Codeep, 

Zavoda Kolektiva in KD Trivia Art. 67 

 

                                                
63 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011, navedeno delo, str. 25, ogled 2.2.2011. 
64 Pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, 
 http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/, ogled 4.2.2011. 
65 Prav tam. 
66 Podatki o programskem in projektnem financiranju kulturnih društev, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za  
kulturo, 4.2.2011. 
67 Odločba o financiranju kulturnih projektov na področju likovne umetnosti,  Mestna občina Ljubljana, Oddelek  
za kulturo, 4.2.2011. 
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Poleg omenjenih na področju vizualnih umetnosti delujejo še druge nevladne organizacije, kot društvi, ki 

združujeta umetnike kot svoje člane na primer Društvo likovnih umetnikov Ljubljana in  Društvo umetnikov 

DUM, sorodno jima je Društvo likovnikov Ljubljana (društvo amaterskih slikarjev). 

 

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana DLUL razstave pripravlja v Galeriji Kresija, na Ljubljanskem gradu, v 

galeriji ZDSLU in v Tobačnem muzeju v Ljubljani. Forum Ljubljana svoje projekte predstavlja na različnih 

razstaviščih (npr. Galerija Kresija in KUD France Prešeren Trnovo), Zavod Emzin pa pripravlja razstave v 

Galeriji Avla NLB. Društvo ŠKUC upravlja z galerijo na Starem trgu 21. Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. upravlja z 

Galerijo in Centrom P74 v Šentvidu, od leta 2008 pa še z galerijo Kapsula v podhodu Ajdovščine, ki se kot 

razstavišče šele uveljavlja. KUD Mreža upravlja z Galerijo Alkatraz na Metelkovi.68 

 

Zapisali smo že, da glavnino dela na področju intermedijskih umetnosti opravljajo nevladne organizacije, 

saj v Ljubljani ni javnih zavodov, ki bi izvajali dejavnosti na tem področju. Te nevladne organizacije so: 

Zavod K4/K6 (Kapelica in Kiberpipa), KUD France Prešeren Trnovo (Ljudmila), SCCA-Zavod za sodobno 

umetnost, Društvo ŠKUC, Zavod Projekt Atol in Zavod Aksioma. 

V interesu MOL je, da podpira referenčne organizacije, ki delujejo na tem področju. V prvo skupino sodijo 

producenti, ki svojo tehnološko infrastrukturo in podporo ponujajo različnim ustvarjalcem, kar omogoča 

širšo in bolj raznoliko produkcijo na intermedijskem področju. To so bile v obdobju 2004 - 2007: Kapelica 

in Kiberpipa, ki delujeta znotraj Zavoda K6/4, Ljudmila, ki deluje znotraj KUD-a France Prešeren Trnovo, 

ter SCCA – Zavod za sodobno umetnost. Najvidnejši in mednarodno priznan producent intermedijskih 

dogodkov je galerija Kapelica (Zavod K6/4), ki kontinuirano producira in predstavlja vrhunske domače in 

mednarodne dosežke na tem področju. Zavod K6/4 producira tudi festival intermedijske umetnosti 

»HAIP«.69 

V drugo skupino pa sodijo organizacije, ki so jih ustanovili najvidnejši umetniki na tem področju. Zavod 

Projekt Atol je s svojimi visokotehnološkimi razvojnimi umetniškimi deli in projekti dosegel zavidljivo 

prisotnost na mednarodnem odru, tudi zavod Aksioma je mednarodno priznan producent intermedijskih 

projektov.70 

Poleg naštetih so bile v letih 2004-2007 deležne sofinanciranja programov še štiri institucije (torej skupaj 

devet), ki kontinuirano producirajo projekte na področju intermedijskih umetnosti, ter še približno petnajst 

nevladnih organizacij, ki se redno (poleg spreminjajočega se števila posameznikov) prijavljajo na javne 

razpise za sofinanciranje kulturnih projektov. 

V obdobju 2010-2012 je MOL finančno podprla kulturne programe na področju intermedijskih umetnosti 

naslednjih nevladnih producentov: Zavod SCCA, Zavod K6/4, Zavod Aksioma in Zavod Projekt Atol, KUD 

France Prešeren in Društvo Mesto žensk.71 

 

Nevladne organizacije občasno sodelujejo pri posameznih projektih z javnimi institucijami kot so Moderna 

galerija, Mestna galerija, Muzej in galerije mesta Ljubljane in Cankarjev dom, vendar je to sodelovanje po 

                                                
68 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007, navedeno delo, str. 26, ogled 17.1.2011. 
69 Prav tam. 
70 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007, navedeno delo, str. 26, ogled 17.1.2011. 
71 Podatki o programskem in projektnem financiranju kulturnih društev, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za  kulturo, 4.2.2011. 
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navedbah respondentov zaradi specifičnosti področja in nestimuliranosti javnega sektorja redko. Poleg 

Ljudmile, Kiberpipe in SCCA v Ljubljani ni posebnih prostorov za produkcijo in umetniki ustvarjajo v redkih 

ateljejih, največ pa kar v lastnih (bivalnih) prostorih.72 

ARHITEKTURA 

 

Na področju arhitekture je položaj zaradi narave področja povsem drugačen – arhitekti svojo dejavnost v 

glavnem izvajajo v arhitekturnih birojih, ki jih ustanovijo kot gospodarske družbe in manj v nevladnih 

organizacijah. Kot njihovo združenje pa je dejavno Društvo arhitektov Ljubljana (je tudi založnik AB revije), 

kot mesto kritične refleksije se je v zadnjih letih uveljavil Zavod Trajekt, živahno dejavnost izkazujejo 

Zavod Big, Inštitut za politike prostora (IPoP), Inštitut za arhitekturo in kulturo (ARK), Društvo Pekinpah, 

posamezne neprofitne dejavnosti Monochrome Architects in drugi. 

 

Društvo arhitektov Ljubljana ima več kot 350 članov in si prizadeva za pospeševanje, podpiranje in 

razvijanje vseh dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture in urejanja prostora. S svojo 

strokovno avtoriteto usmerja dejavnost arhitekture v najširšem smislu in sodeluje z državnimi organi in 

institucijami pri vseh zadevah urejanja in oblikovanja prostora. 

Sedež Društva arhitektov Ljubljane (v nadaljevanju DAL) je tudi sedež Plečnikovega sklada, ki podeljuje 

Plečnikove nagrade. Plečnikova nagrada je najprestižnejše in osrednje javno priznanje za vrhunsko 

stvaritev na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in notranje opreme, ki pomeni 

najkvalitetnejšo arhitekturno realizacijo slovenskega avtorja. Nagrada se podeljuje za delo, nastalo v 

zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali tujini.  

 

Zavod za prostorsko kulturo Trajekt deluje kot nevladna organizacija na področju arhitekture, krajinske 

arhitekture in urbanizma. Zavod upravlja s spletnim portalom www.trajekt.org, ki je namenjen širjenju 

strokovnih informacij, izmenjavi znanja in idej ter krepitvi strokovne ozaveščenosti). Zavod organizira 

arhitekturne dogodke in izdaja publikacije. Izvaja tudi izobraževanja v obliki predavanj, seminarjev in 

delavnic. 

 

Zavod BIG se opisuje kot največji slovenski center za promocijo, raziskavo in kritiko kreativnih industrij, 

dejaven tudi v širšem prostoru JV Evrope. Predstavlja novosti na področju arhitekture, industrijskega 

oblikovanja in mode v Sloveniji. Je izdajatelj revije Hiše in organizator Meseca oblikovanja, v okviru 

katerega se strokovni, pa tudi širši javnosti predstavljajo dosežki slovenskega oblikovanja, najboljši 

oblikovalci in podjetja z najbolj zanimivimi in inovativnimi oblikovalskimi strategijami. Dogajanje 

zaokrožajo konferenca, predavanja uglednih oblikovalcev z vsega sveta, razstava bienala in vrsta 

spremljevalnih dogodkov v mestu.  

 

Inštitut za politike prostora deluje kot nevladna organizacija in neodvisni raziskovalni zavod na področju 

prostora. Njegov namen je doseganje sinergij med različnimi vedami in praksami, ki se tako ali drugače 

                                                
72 Analiza stanja na področjih kulture v MOL 2007, navedeno delo, str. 31, ogled 17.1.2011.  
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ukvarjajo s prostorom. Politike prostora obsegajo strategije javnih in zasebnih akterjev z načrtovanimi 

prostorskimi učinki, vključujejo pa tudi formalne in neformalne politike, pri katerih je prostorska dimenzija 

njihov neločljivi del, ki pa praviloma ni v ospredju. Primeri teh so npr. regionalna politika, prometno 

načrtovanje ali sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov. 

 

Inštitut za arhitekturo in kulturo (ARK) je neprofitna zasebna organizacija, posvečena arhitekturi (praksa, 

kritika in teorija), oblikovanju in urejanju okolja, zajema pa tudi druga področja kulture. Inštitut prireja 

konference, razstave, predavanja, seminarje in izdaja različne publikacije. Nedavni projekti so Projekt 

Arhitektura: kreativne prakse v času globalnega kapitalizma (eseji, 2010), in konferenca Projekt 

arhitektura maja 2009. 

 

Društvo Pekinpah združuje oblikovalce, arhitekte, jezikoslovce, glasbenike in plesalce, ki na naštetih 

področjih že več let uspešno delujejo. Namen ustanovitve društva je zagotovitev pravne podlage za 

realizacijo del in projektov, s ciljem poglobitve in nadgradnje omenjenih področij ter krepitev teoretičnega 

diskurza znotraj interesnih sfer društva v Sloveniji in širše.  

Monochrome architects je ustanovitelj festivala Arhitektura in novi mediji ter organizator Mednarodnega 

arhitekturnega bienala, dejavno pa sodeluje tudi pri drugih, zlasti mednarodnih projektih. 

 

OBLIKOVANJE 

 

Na področju oblikovanja je položaj podoben kot pri arhitekturi – oblikovalci svojo dejavnost izvajajo v 

glavnem v gospodarskih družbah, nevladne organizacije pa ustanovijo za namene združevanja ali 

uveljavljanja posebnih interesov. Kot dejavne nevladne organizacije v zadnjih letih omenimo Društvo 

oblikovalcev Slovenije, Fundacijo Brumen in že prej omenjena Zavod Big in Društvo Pekinpah. 

 

Društvo oblikovalcev Slovenije s sedežem v Ljubljani združuje v svojih vrstah ustvarjalce s področij 

industrijskega in grafičnega oblikovanja, scenografije, kostumografije, fotografije idr. Osrednji cilji društva 

so promocija stroke, organizacija preglednih razstav in drugih oblik javnih predstavitev dela članov društva 

ter vzpostavitev vezi med stroko in njenimi uporabniki/naročniki. Društvo je soustanovitelj Arhitekturnega 

muzeja in mednarodnega Bienala industrijskega oblikovanja in avtor koncepta te prireditve. Društvo 

oblikovalcev Slovenije je sodelovalo tudi pri ustanovitvi programskega sveta za visokošolski študij 

oblikovanja na Univerzi v Ljubljani.73 

 

Fundacija Brumen je neodvisna oblikovalska organizacija, katere cilj je dvigniti kakovost oblikovanja na 

Slovenskem. Delovanje fundacije temelji na dejstvu, da oblikovanje v Sloveniji nujno potrebuje periodični 

kritični pregled delovanja ter javno nagrajevanje najboljših dosežkov. Najpomembnejša dogodka 

Fundacije Brumen sta Bienale vidnih sporočil Slovenije in spremljajoči Mednarodni oblikovalski dogodek. 

Fundacija je v zadnjih letih organizirala tudi številne simpozije, predavanja in razstave.74 

                                                
73 Oblikovanje kot dejavnik povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, projektna naloga, str. 16. 
74 Oblikovanje kot dejavnik povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, navedeno delo, str. 26. 
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KVANTITATIVNI OPIS NA PODROČJU ZASEBNEGA NEPROFITNEGA SEKTORJA IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

 

Za nevladne organizacije smo pridobili zelo različne podatke o številu zaposlenih, saj se med seboj 

razlikujejo ne le po velikosti, marveč tudi po vrsti, hkrati pa narava financiranja, ki je praviloma projektno, 

pomeni, da je projektno (torej občasno, začasno ipd.) tudi zaposlovanje sodelavcev; zaposlitve za polni in 

nedoločen čas so redkejše, več je drugega pogodbenega sodelovanja (avtorske, podjemne, delovršne 

pogodbe, sodelovanje študentov idr.). Ne presenečajo podatki, da imajo posamezne pravne osebe nič ali 

zelo malo (redko pa več kot 4) zaposlenih, sodelujočih pa lahko navedejo tudi po več kot sto.75 

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana šteje okoli 400 članov, Društvo likovnikov Ljubljana okoli 200 

članov, Društvo arhitektov Ljubljana pa okoli 350 članov.76 

 

Število obiskovalcev na dogodkih, ki jih organizirajo nevladne organizacije, je zelo različno in odvisno od 

tega, za kakšen tip dogodka gre, pa tudi od kraja prireditve. Zbere se od 10 do 60 udeležencev, če gre za 

predavanja ali delavnice, pa vse do 2000 obiskovalcev, če je dogodek razstava.77 

 

Večina nevladnih organizacij (vseh sedem, od katerih smo dobili vrnjen vprašalnik) s področja vizualnih 

umetnosti, arhitekture in oblikovanja izvaja tudi različne oblike izobraževanja, kot so delavnice, tečaji, 

predavanja in seminarji. 

Tudi za pridobitev podatkov o prihodkih društev smo uporabili vprašalnike, a smo v njih respondente 

spraševali zgolj po razmerju med viri sredstev, po obsegu pa ne. Odgovori so pokazali, da je razmerje med 

javnimi in lastnimi prihodki zelo različno. Šest od sedmih nevladnih organizacij, od katerih smo dobili 

odgovore, prejema prihodke od države ali MOL ali obeh. Ta delež je med 30% in 80% njihovih skupnih 

prihodkov. Ostali viri financiranja so še lastna sredstva, sponzorji, fundacije in subvencije iz evropskih 

programov. 

                                                
75 Podatki respondentov – Anketni vprašalnik ICK 
76 Spletne strani nosilcev dejavnosti, ogled 17.1.2011. 
77 Podatki respondentov – Anketni vprašalnik ICK. 
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PREDSTAVITEV LOKACIJE TOVARNE ROG IN NJENE NEPOSREDNE OKOLICE  

 

OPIS LOKACIJE IN VELIKOSTI ZGRADBE  

 

Nekdanja tovarna koles Rog zaseda prostor med Trubarjevo ulico, Rozmanovo ulico in Petkovškovim 

nabrežjem. Tovarna je zrasla v predmestnem delu Ljubljane, kjer so že prej delovale številne obrtniške 

delavnice in ni sodil med imenitnejše urbane predele. V Šempetrskem predmestju so se namreč od 

nekdaj naseljevali usnjarji, irharji, strojarji, barvarji, torbarji, skratka obrtniki, ki so uporabljali zdravju 

škodljiva barvila in kemikalije in zato njihove delavnice zaradi neprijetnega vonja, ki so ga širile, niso nikoli 

imele prostora v mestu, ampak izven mestnega obzidja, pa tik ob vodi, kamor so obrtniki splakovali 

odpadne snovi.78 V zgornjem delu se kompleks steka v območje, ki se je še v začetku 20. stoletja 

imenovalo »vas« (Hradeckega vas), iz leta 1788, torej sto let, preden je nastala prva prednica poznejše 

tovarne Rog, pa se je ohranil podatek, da je bilo Šentpetrsko predmestje, kamor je sodil ta del mesta, med 

ljubljanskimi največje, štelo naj bi »336 rodovin in 1.476 stanovnikov«79 (cela Ljubljana pa 10.047), kar 

govori o tem, da je šlo za manjše in gosto poseljene stavbne enote. V ta kraj so torej med drobne 

stanovanjske hiše, ki so imele v pritličnih delih obrtne delavnice, trgovinice in vinotoče (najboljši primer je 

prav Trubarjeva, ki sodi v širše območje urejanja lokacije Rog), z industrijsko dobo začele prihajati 

industrijske delavnice in tovarne, ob izteku mostu na Ambroževem trgu pa je menda slovela krčma z 

najbolj svežimi raki in ribami v mestu.80 

V času silovitega mestnega razvoja Ljubljane v 20. stoletju, zlasti pa v njegovih sedemdesetih letih, ko je 

kompleks mestnih bolnišnic zaokrožila zgradba Univerzitetnega kliničnega centra, je obravnavano 

območje začelo dobivati drugačno vlogo: nikakor ni bilo več predmestje, izgubljalo je tudi svoj industrijski 

značaj, nikakor pa se tudi ni zmoglo tesneje oprijeti mestnega centra. Priložnost za to bo dobilo šele s 

predlagano prenovo in nastankom CSU Rog. 

 

Osrednji del tovarniškega kompleksa, ki je zaščiten kot kulturna dediščina, predstavlja 8,5 metrov širok in 

125 metrov dolg objekt, ki je tam od samih začetkov proizvodnje. Gre za trinadstropno skeletno stavbo, ki 

je bila nadgrajena leta 1922, arhitekturno pa je sledila tedaj v Ljubljani povsem neznanemu 

Hennebiquovemu sistemu. 

 

 

                                                
78 Konzervatorski program za prenovo kulturne dediščine. EŠD 10060 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog, ZVKD  Območna enota 
Ljubljana, 2007, str. 7.  
http://www.secondchanceproject.si/wpcontent/uploads/Konservatorski_program_Rog.pdf, ogled 20. 1. 2011. 
79 Ivan Vrhovec, Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih, kulturhistorične študije, zajete iz ljubljanskega mestnega arhiva, Matica 
slovenska 1886, XII. Poglavje – Število ljubljanskih stanovnikov leta 1788, str. 279 in naprej. 
80 Gostilne v stari Ljubljani, Popravljeni in pomnoženi ponatis iz Jutra, Ljubljana 1926, str. 29. 
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NEKDANJA IN SEDANJA RABA OBMOČJA  

 

Nekdanja raba81 

 

O industrijski rabi območja tovarne Rog govorimo od leta 1871, ko je začela delovati strojarna Ivana 

Janescha, ki je ob koncu stoletja zaposlovala že okoli sto delavcev in je bila največje tovarniško poslopje v 

Ljubljani. Tovarno je leta 1900 kupil Carl Pollak, jo povečal, proizvodnjo pa razširil na izdelavo različnih 

usnjenih izdelkov; izdelovali in dobavljali so avstrijski vojski in mornarici in izvažali v številne evropske 

države. Tovarna je uspešno delovala vse do začetka gospodarske krize v tridesetih letih 20. stoletja, tedaj 

je zaradi prezadolženosti prešla pod upravo Mestne hranilnice, ko je ta leta 1938 razglasila stečaj, pa je 

obratovanje tovarne prevzela družba Indus – tovarna usnja in usnjarskih izdelkov, ki je delovala tudi še v 

času druge svetovne vojne. Povojni razvoj je prinesel spremembe: tovarna je prešla v uporabo tovarne 

koles in pisalnih strojev Rog. V letu 1991 je tovarna Rog prenehala delovati. 

 

Arhitekturna dediščina 

 

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

francoskega inženirja Francoisa 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 tem 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, ki je po temeljiti preučitvi starega objekta skupaj z investitorjem sklenil, 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 čim manj 

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 je dejansko uspelo, da so celotno gradnjo končali v eni sami gradbeni sezoni v treh etapah 

tako, da je vmes tovarna ves čas delovala.82 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, in četudi ne izraža posebne virtuoznosti načrtovalca, saj 

gre za tipično rešitev, ki je bila v širšem evropskem prostoru poznana, je vendar v slovenskem merilu 

izvirna. Spoštovanje dediščine zahteva, da mora konstrukcijski detajl po Hennebiqueju ostati viden tudi po 

vzpostavitvi nove rabe.83 Ta je objektu pisana na kožo – zapisati je mogoče, da se velika razstavna 

                                                
81 gl. Breda Mihelič, raziskovalna naloga Industrijska arhitektura v Ljubljani do 1. svetovne vojne; in Konzervatorski program za 
prenovo kulturne dediščine. EŠD 10060 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog, ZVKD Območna enota Ljubljana, 2007; 
http://www.secondchanceproject.si/wp-content/uploads/Konservatorski_program_Rog.pdf, ogled 20. 1. 2011. 
  
82 Konzervatorski program za prenovo kulturne dediščine. EŠD 10060 Ljubljana, navedeno delo, str. 10. 
83 Konzervatorski program za prenovo kulturne dediščine. EŠD 10060 Ljubljana, navedeno delo, str. 34 
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dvorana, ki bo v objektu nastala kot ena najbolj bistvenih in težko pričakovanih vsebin CSU Rog, lepo 

prilegala osnovni strukturi stavbe z velikim vzdolžnim volumnom.  

 

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

primer t.i. češkega rondokubizma, ki z oblikovanjem na zunaj vidnih nosilnih elementov konstrukcije 

kakovostno dopolnjuje zasnovo industrijskega kompleksa.84  

 

Sedanja raba 

 

Sedanja raba tovarniškega kompleksa je posledica potreb, ki so iskale prostor: industrijski kompleks se je 

v devetdesetih letih 20. stoletja začel spontano uporabljati za občasne kulturne dogodke, v njem se je v 

tistem času uveljavil pogumen mednarodni festival Break, brez ustreznejše strehe nad glavo pa je v 

izpraznjenih prostorih gostoval bienale industrijskega oblikovanja BIO. Tudi danes v Rogu delujejo različne 

skupine in posamezniki s kulturnim, umetniškim in socialnim programom, ki izpraznjeno tovarno 

uporabljajo kot produkcijski, razstavni, izobraževalni, koncertni in vadbeni prostor in ki v zavesti javnosti 

že predstavljajo Rog kot središče sodobnih urbanih vsebin. 

 

 TRENUTNO LASTNIŠTVO IN ODNOSI ZAINTERESIRANE JAVNOSTI  

 

V letu 2002 je MOL podpisala pogodbo o lizingu za objekte in območje tovarne Rog in s tem postala 

ekonomska lastnica kompleksa. Do tega časa se je prostor že začel spontano uporabljati kot smo opisali 

zgoraj in leta 2006 so ga Začasni uporabniki in uporabnice prostorov tovarne Rog vzpostavili kot prostor, 

ki ponuja prizorišče za kreativno in družbeno-kritično delovanje po načelu, da si lahko posameznik, ki 

potrebuje platformo za izvedbo različnih dogodkov ali lastno ustvarjanje, v dogovoru z drugimi začasnimi 

souporabniki zapuščene tovarne uredi prostor in ga začasno uporablja. V nekdanji tovarni so nastali 

ateljeji, meditacijski center in socialni center Rog, v katerem so se porodile mnoge družbeno-kritične 

intervencije in aktivistične akcije, zlasti v zadnjem času je območje zaživelo še kot pomembno skejtersko 

središče, tudi z odmevnimi organiziranimi mednarodnimi akcijami. 

Program uporabe prostorov tovarne Rog je bil zastavljen kot Socialno kulturno razvedrilni program 

Multimedijskega centra Rog in je vključeval plesni studio, Dvorano vzdihljajev (večnamenska dvorana z 

možnostjo predstavitve ustvarjanja različnih ustvarjalcev, od glasbenikov, gledališčnikov do modnih 

kreatorjev), Socialni center Rog, Kooperativo.org in Modri kot (Blue corner). Za predloge in zamisli je bila 

vzpostavljena spletna stran www.tovarna.org, kjer lahko vsak registrirani uporabnik predlaga dopolnitve 

programa ali v prost termin za želeno lokacijo vnese rezervacijo. Za odločanje uporabnikov in uporabnic 

tovarne Rog je bila vpeljana praksa tedenskih skupščin, glede dejavnosti pa so v letu 2007 sprejeli Pravila 

začasne uporabe prostorov bivše tovarne Rog. Ta pravila med drugim določajo načela uporabe prostorov 

tovarne Rog (samoupravnost, odprtost, skupnost prostorov, neprofitnost dejavnosti, neizključevanje in 

                                                
84 Prav tam. 
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nediskriminatornost, samoiniciativnost, produkcija skupnega dobrega, psihična nenasilnost ter 

solidarnosti in enakovrednost), uporabo prostorov samo podnevi (do 10. ure zvečer, po tej uri le v zvočno 

izoliranem prostoru, da ne motijo sosedov), načelo nebivanja v prostorih in neprirejanja množičnih 

prireditev.85 

Idealno zamišljena ureditev vendarle ni bila tudi dejansko vedno takšna – v rabi prostorov je med 

uporabniki, med njimi in MOL in med njimi in sosedi občasno prihajalo do nesoglasij.  

 

 PREDSTAVITEV SOSEŠČINE  

 

Kompleks tovarne Rog je izredno dragocen ne le kot kulturna dediščina, marveč zaradi svoje lege v 

neposredni bližini najožjega mestnega središča in velikosti zemljišča, ki omogoča realizacijo programsko 

zahtevnega in arhitekturno-urbanistično ambicioznega projekta. Celota območja, o katerem govorimo, 

oblikuje prostor med starimi ulicami Trubarjevo, Usnjarsko, Rozmanovo in Petkovškovim nabrežjem, ki 

skupaj z Ljubljanico predstavljajo glavne urbanistične konstante tega dela mesta: vse tri ulice so še danes 

zaznamovane s svojo historično rabo: če pri prvih dveh majhne in nizke stavbne enote za 

delavnico/obrt/trgovino spodaj in stanovanje zgoraj in strnjeno, prelomljeno ulično potezo danes 

razumemo kot poseben šarm pridruženega mestnega jedra, je Rozmanova kot povezovalna prometna 

cesta danes brez posebnega šarma in ji ga bo zagotovila ravno prenova območja Rog. Enako za nabrežni 

del velja, da bo lahko polno zaživel šele z načrtovano prenovo, ko bo namesto parkirnih površin na njem 

lahko nastal naravni podaljšek mestne »plaže«, ki se na tem bregu začne na Trnovem in gre naprej čez 

Breg in Tromostovje ter bo po novem povsem brez avtomobilskega prometa prišla do Ambroževega trga. 

Dodati je mogoče, da se z vsebinami CSU Rog prav temu delu ljubljanske plaže obeta, da bo nosilec 

pretehtane vsebine in ne zgolj kavarniškega programa, in še, da je predvidena navezava tega dela mesta 

ne le naprej ob Ljubljanici proti novemu upravnemu sedežu v Cukrarni, marveč tudi na sever proti 

Metelkovi, kjer kot sorodne atrakcije že delujejo muzejske in umetniške prakse, po načrtih pa se jim bo 

pridružil že Muzej sodobne umetnosti kot del Moderne galerije. Četudi je morda njegova uresničitev 

odmaknjena nekoliko bolj v prihodnost, je na tem mestu prav omeniti tudi  kompleks treh akademij na 

Roški, v drugi smeri, proti Šmartinski, pa je po napovedih mogoče pričakovati nastanek velikega 

zasebnega centra sodobnih umetnosti investitorja in kolekcionarja Igorja Laha. 

V smislu skladnega urbanega razvoja soseščine in hkrati varovanja vsebin je mogoče razumeti tudi 

nekatera določila akta o prostorskih ureditvenih pogojih86, na primer: 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). 

 

                                                
85 Spletna stran tovarne Rog, http://www.tovarna.org., ogled 14.1.2011. 
86 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje CI 5/6 Rog, UL RS 22/98–94.4 
OPPN CI 5/6 Rog, Uradni list RS, št. 60/2010, (23.7.2010), http://www.uradni-list.si/1/content?id=99210, ogled 4.2.2011 
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Potemtakem skorajda ni razlogov, ki bi govorili proti ureditvi območja na način in z vsebinami, kot je 

predvideno s CSU Rog. Prav pa je, da se snovalci zavedajo, da Ljubljana ni vajena takšnih urbanih enot, da 

je takšno soočenje razmeroma zahtevnih vsebin in različnih ravni rabe skupnega prostora na enem mestu 

za Ljubljano nekaj novega, in da je zato potrebno pričakovati, da bo polna sprejetost novega Centra in 

njegovo polno zaživetje potrebovalo svoj čas. 

 

 PREDSTAVITEV NAČRTOV  

 

S CSU Rog bo Ljubljana začela udejanjati koncept ustvarjalnega mesta kot svoj razvojni model. Po načrtih 

Mestne občine Ljubljana naj bi na tem območju postavili center sodobnih umetnosti ter center kreativnih 

industrij, prav tako pa naj bi del prostora zasedali hotel, stanovanja, trgovine in gostinski objekti ter kletne 

garaže. Celovita arhitekturno-urbanistična rešitev potemtakem predvideva tako rekonstrukcijo zaščitene 

kulturne dediščine (tovarne in delavnice) kot tudi zazidavo območja z novimi objekti. 

 

Arhitekturne načrte in urbanistično urditev za novi center sodobne umetnosti, ki bo na skupni površini 

9.067,89 m2 (skupaj s pripadajočim delom garaž 11.087,49 m²) hkrati produkcijski, raziskovalni, 

razstavni in družabni prostor, je pripravil arhitekturni biro MX_SI Mexican and Slovenian Architects s.l.p. iz 

Barcelone, ki je bil izbran na javnem natečaju.87 

 

Po mnenju komisije so avtorji izbranega projekta med vsemi prispelimi predlogi najbolj celovito oblikovali 

vizijo postopnega izoblikovanja kompleksa Rog in je po njihovem načrtu transformacija morfologije 

industrijskega kompleksa iz prve polovice 20. stoletja v večnamenski, kulturni in stanovanjsko-poslovni 

center za 21. stoletje zasnovana na občutljiv način, premišljeno in dosledno.  

Kljub zapisani oceni in dejstvu, da je načrtovalec v pripravi projektne dokumentacije upošteval vse 

omejitve in pogoje, ni odveč zavedati se, da so postopki za ureditev in dokumentacije, potrebne za izvedbo 

projekta pri nas lahko počasni in dolgotrajni, zlasti v delu, kjer vključujejo številne soglasjedajalce. 

 

V kareju bo nastal velik osrednji trg, iz katerega bo skozi  stavbo tovarne Rog široka javna pasaža vodila 

do Petkovškovega nabrežja. Posamezni programski sklopi bodo jasno razdeljeni in ločeni glede na svojo 

funkcijo, vendar je zagotovljena tako fleksibilnost gradnje kot uporabe. Zasnova novih objektov je po 

mnenju komisije racionalna, izraz arhitekture sodoben in privlačen.  

 

Organizacijo odprtega prostora določa velik osrednji prostor za zbiranje in prireditve, ki zagotavlja skupaj z 

velikimi površinani javnih fasad dobro preglednost in celovitost prostora v vseh pomenih. Porazdelitev 

posameznih programov po prerezu centra sodobnih umetnosti je dobro premišljena. Nekdanja tovarna je 

interpretirana z novo vsebino tako po njeni značilni gradbeni strukturi kot z njeno podobo. Severna 

stranica stare tovarne je dopolnjena s podolgovatim podstavkom, kjer so povezani vsi večji javni prostori 

                                                
87 Mestna občina Ljubljana, Natečaj za ureditev območja tovarne Rog v Ljubljani, Zaključno poročilo, Ljubljana,  
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Centra. Ta podstavek se nadaljuje v lamelo komunikacij in servisnih prostorov (vertikalni foyer), ki je 

dozidana po vsej višini severne fasade tako, da omogoča dostop in uporabo za vse prostore centra, ki so 

predvideni v obstoječi stavbi. Prizidana prosojna lamela zunanjih hodnikov omogoča, da se obstoječi stolp 

z vertikalnimi komunikacijami lahko odstrani, kar je komisija ocenila za posebej primerno rešitev.   

 

Prometna ureditev predvideva dostavo v parterju iz Trubarjeve ulice in uvoz v parkirno hišo iz 

Petkovškovega nabrežja. 

 

Po projektni gradbeni dokumentaciji, ki so jo oktobra 2010 izdelali Mexican and slovenian architects, s.l.p. 

iz Barcelone, vključuje kompleks, ki bo namenjen novemu CSU Rog 5 prostorskih enot, in sicer:  

- P1 – ureditev CSU, kjer bodo razstavne dvorane, depo, večnamenske dvorane, 

ateljeji, restavracije, bari, trgovine in garaže, 

- P2 – ureditev podzemnih garaž / možnost izgradnje hotela, stanovanj, 

- P7 – zunanja okolica objekta, 

- C1 – ulica Petkovškovega nabrežja, 

- C2 – gradnja garaže v kletnih etažah, nad nivojem terena se uredi prehod. 

 

Slika 1: Razdelitev prostorskih enot CSU Rog 

 
 

Vir: Center sodobnih umetnosti Rog in garaže – predstavitev investicije, januar 2011, ELEA iC. 

                                                                                                                                                               
21. oktober 2008. 
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Tabela 5: Neto tlorisne površine novega kompleksa glede na program in vsebino 

Program in vsebina površina v m² Delež 
Skupni javno-zasebni program 717,52 2,49% 
Javni program 11.087,49 38,54% 
   - razstavne dvorane 1.824,40 6,34% 
   - depo 690,00 2,40% 
   - spremljevalni program 2.019,29 7,02% 
   - administracija 299,86 1,04% 
   - večnamenske dvorane 1.172,87 4,08% 
   - bar 75,00 0,26% 
   - ateljeji 2.986,47 10,38% 
   - garaže 2.019,60 7,02% 
Zasebni program 16.961,73 58,96% 
   - restavracije in bari 1.087,74 3,78% 
   - trgovine 498,29 1,73% 
   - podnivojski prostori bodočega 
hotela 

719,20 2,50% 

   - garaže 14.656,50 50,95% 
Skupaj 28.766,74 100,00% 

Vir: PGD, oktober 2010, MOL, Oddelek za kulturo. 

 

Tabela 6: Neto tlorisne površine kompleksa po etažah v m2  

Etaža Novogradnja v m² Obnova v m² Skupaj v m² 
-3 6.579,07   6.579,07 
-2 6.439,76   6.439,76 
-1 6.451,88 227,35 6.679,23 
0 2.191,18 1.938,02 4.129,20 
1 666,86 1.068,20 1.735,06 
2 452,40 1.105,02 1.557,42 
3 459,62 1.093,45 1.553,07 
teh. Etaža 93,94   93,94 
Skupaj 23.334,71 5.432,04 28.766,75 

Vir: PGD, oktober 2010, MOL, Oddelek za kulturo. 
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PSPN MATRIKA 

VIZUALNE UMETNOSTI 
Prednosti  
- živahna dejavnost javnih zavodov – muzejev in  
galerij (številne razstave, prireditve,  izobraževalne 
dejavnosti idr.);  
- živahna dejavnost nevladnih organizacij in zasebnih 
galerij (številne razstave, prireditve, izobraževalne 
dejavnosti idr., pojavljajo se prvi večji in resni zasebni 
kolekcionarji, ki svoje zbirke in dejavnost odpirajo 
javnosti); 
- veliko število razstavišč; 
- dobro sodelovanje posameznih javnih in zasebnih 
organizacij, ko gre za uporabo javne infrastrukture;  
- mednarodna uveljavljenost posameznih umetnikov 
in drugih akterjev na tem področju;  
- tradicija in mednarodna uveljavljenost prireditev 
(mednarodnega grafičnega bienala, mednarodnih 
razstav Moderne galerije); 
- število obiskovalcev razstav in drugih prireditev je v 
vzponu; 
- v zadnjem času  živahna izobraževalna dejavnost 
tudi zunaj Univerze v Ljubljani; 
- vzpostavljeni vzvodi mednarodnega sodelovanja 
(Kulturna stična točka, posamezni programi 
Ministrstva za kulturo). 
 

Slabosti  
- neobstoj vsaj enega velikega in sodobno 
opremljenega  razstavnega in produkcijskega 
prostora; 
- majhnost in slaba tehnična opremljenost 
galerijskih prostorov; 
- pomanjkanje izkušenj z izvedbo velikih projektov, 
posledično vprašanje o pripravljenosti oz. 
ambicioznosti zanje;  
- pomanjkanje ateljejev in umetniških rezidenc; 
- ni celovite vladne politike, konkretnih razvojnih   
programov in tradicije promocije; 
- majhna sredstva iz EU programov – zlasti glede na 
pričakovanja; 
- neizkušenost z javno-zasebnimi partnerstvi na  
področju kulture; 
- neobstoj izobraževanja na področju kulturnega 
podjetništva za javne uslužbence; 
- problem zaposlovanja za nedoločen čas v javnih   
zavodih na kreativnih področjih; 
- šibko vključevanje 
študentov/diplomantov/podiplomcev v obštudijske 
strokovne dejavnosti in šibko povezovanje med 
njimi;   
- neurejeni prostorski pogoji ALUO; 
- majhen in slabo razvit trg;  
- sodelovanje med javnimi zavodi in zasebnimi   
institucijami je le redko vsebinsko, zgolj v smislu  
uporabe infrastrukture; 
- pomanjkanje relevantne kritike in refleksije. 
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ARHITEKTURA 
Prednosti  
- javni zavod (MAO) ustrezno izvaja svojo vlogo, ima 
ustrezen status in tudi vizijo za pridobivanje potrebne 
infrastrukture za izvajanje večine svojih nalog, razen 
razstavne; 
- dinamični zasebni akterji in velika koncentracija 
zasebnih akterjev na območju MOL;  
- živahna društvena dejavnost; 
- sočasno v mestu nastajajo pomembni/veliki  
arhitekturni projekti (stadion Stožice, nova  železniška 
postaja, Emonika, ureditev  Kongresnega trga, Šumi, 
nadaljevanje urejanja obeh bregov Ljubljanice idr.);     
- mednarodni arhitekturni natečaji kot pomembna 
nova praksa (Cukrarna, Šmartinka, Ilirija); 
-  pripoznana vrednost arhitekture kot pomembne  
kulturne dediščine v Ljubljani; 
- senzibilnost javnosti do vprašanj arhitekture in 
urbanizma; 
- ponovno se vzpostavlja močna in artikulirana kritiška 
dejavnost, tudi z novimi relevantnimi nosilci teoretske 
misli (AB, Trajekt); 
- zasebni akterji uveljavljajo uspešne nove vzorce 
promocije in mednarodnega povezovanja 
(Monochrome, Zavod Ark). 
 

Slabosti  
- neobstoj vsaj enega velikega razstavnega prostora 
- arhitekturni biroji so v glavnem manjši, posledica je 
nekonkurenčnost pri večjih projektih, tudi 
mednarodnih;  
- razmeroma živahnemu vplivu tujih arhitektov v 
teoriji doslej ni sledilo enako živo sodelovanje v 
praksi oz. v realiziranih projektih; 
- šibko povezovanje študentov /diplomantov; 
- ni celovite vladne politike, konkretnih razvojnih 
programov in tradicije promocije; 
- pomanjkanje velikih projektov tudi v prihodnje, kot 
posledica gospodarske krize. 
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OBLIKOVANJE 
Prednosti  
- javni zavod (MAO) ustrezno izvaja svojo vlogo,     
ima ustrezen status in vizijo za pridobivanje  
potrebne infrastrukture za izvajanje večine svojih  
nalog, razen razstavne; 
- dinamični zasebni akterji akterji in velika 
koncentracija zasebnih akterjev na območju MOL; 
- uveljavljeni avtorji, prejemniki uglednih 
mednarodnih nagrad; 
- v posameznih uspešnih primerih potrjeno  
sodelovanje med oblikovalci in gospodarstvom; 
- tradicija in mednarodna uveljavljenost razstave 
BIO; 
- nacionalna samozavest, utemeljena v nekaterih 
velikih uspehih iz preteklosti; 
- v zadnjem času  živahna izobraževalna dejavnost 
tudi zunaj Univerze v Ljubljani;  
- zasebni akterji uveljavljajo uspešne nove vzorce  
promocije in mednarodnega povezovanja (fundacija 
Brumen, Zavod Big). 

Slabosti  
- neobstoj vsaj enega velikega razstavnega in 
produkcijskega  prostora; 
-  ustvarjalci-posamezniki težko zagotovijo opremo in 
druge infrastrukturne pogoje, s katerimi bi sledili hitro 
spreminjajočim se tehnologijam; 
- šibko vključevanje 
študentov/diplomantov/podiplomcev v obštudijske, 
strokovne dejavnosti in šibko povezovanje med njimi;   
- neurejeni prostorski pogoji ALUO; 
- ni celovite vladne politike, konkretnih razvojnih 
programov in tradicije promocije; 
- manko velikih in nasploh naročil na področju 
industrijskega oblikovanja, zdaj že tudi kot posledica 
gospodarske krize. 
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LOKACIJA 
Prednosti  
- celovitost arhitekturno-urbanistične rešitve in 
udejanjen koncept ustvarjalnega mesta kot 
razvojnega modela; 
- spoštovanje in ohranjanje (kulturne, arhitekturne) 
dediščine in učinkovita izraba prednosti osnovne 
strukture zgradb (osrednja stavba, ki je spomeniško 
zaščitena, zazidljivo zemljišče); 
- odpiranje mestnega središča, ki je prav v zadnjih 
letih zaživelo z novo dinamiko in intenzivnostjo, proti 
doslej še nevključenemu delu do Ambroževega trga: 
na novo se bosta vključili obe nabrežji, Poljansko v 
potezi proti Cukrarni in Petkovškovo proti Rozmanovi, 
odprla se bo navezava na Metelkovo in staro 
elektrarno kot ljubljanska »umetniška milja«; 
- z oživljanjem vzhodnega dela mestnega centra 
(predvidena povezava z novim mostom pri Cukrarni, 
ureditev nove mestne uprave v Cukrarni, izgradnja 
umetniških akademij ob Roški cesti) se bo mestni 
predel, kjer bo CSU Rog, urbanistično še tesneje vpel 
v mestno jedro in se vsebinsko še trdneje osmislil; 
- predvidena simbioza/sinergija javnega in zasebnega 
dela že v zasnovi projekta; 
- projekt v celoti odgovori na večino pričakovanj, 
zapisanih v Strategiji razvoja kulture MOL 2008–
2011(javni interes, varstvo kulturne dediščine, javna 
dostopnost); 
- živahna dejavnost sedanjih uporabnikov, ki Rog v 
zavesti javnosti že predstavljajo kot središče sodobnih 
urbanih vsebin. 

Slabosti  
- nevajenost Ljubljane na takšne urbane enote; 
- počasni in togi postopki za uredite dokumentacije 
za izvedbo projekta (mestoma neživljenjski pogoji, 
veliko soglasjedajalcev); 
- neizkušenost oz. manko dobrih praks z javno-
zasebnimi partnerstvi (pomembna izbira ustreznega 
zasebnega partnerja); 
- občasna manjša nesoglasja sedanjih uporabnikov 
Roga s sosesko, mestno upravo in med seboj. 
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FAZA USTANOVITVE 
Pri ložnosti  
-  takojšen nov ustvarjalni dialog (tudi v razvoju 
raznolikih občinstev, integraciji različnih skupin); 
- nova delovna mesta (v občutljivem segmentu trga 
zaposlitev); 
- identifikacija in atrakcija novih kadrovskih energij; 
- vzpostavitev novih povezav (Ljubljana - Slovenija - 
Evropa - svet); 
- integracija dobrih praks trenutnih uporabnikov 
tovarne Rog; 
- možnost vzpostavitve dialoga z zasebnimi partnerji; 
- interes za povezovanje posameznikov z različnih 
področij; 
- pozitivno pričakovanje okolja (po uresničitvi 
stadiona, ki je nahranil pričakovanja dela prebivalcev, 
bo CSU Rog odgovor na pričakovanja  tistih, ki jim 
manjka kulturnih vsebin). 

Nevarnosti  
-  izrazito pomemben učinek »srečne roke« pri izbiri 
prvih uporabnikov in upravljavcev; 
- vzpostavitev strukture vodenja in upravljanja; 
- zahtevnost upravljanja glede na kompleksnost in 
raznovrstnost programa, upravljanje med samimi 
programi; 
- vzpostavitev mehanizmov oblikovanja programskih 
vsebin (pravila sodelovanja); 
- nevajenost/nepripravljenost na velike projekte 
(ambicioznost); 
- identifikacija resnih in stalnih zasebnih 
partnerjev/sofinancerjev programa; 
- ni politike, nevarnost drobljenja projektov; 
- problem financiranja. 
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FAZA DELOVANJA 
Pri ložnosti  
- vzpostavitev potrebne, doslej neobstoječe ali 
nepopolne infrastrukture (velika razstavna dvorana, 
umetniške rezidence, ateljeji, drugi razstavni in   
produkcijski prostori, prostori za izvedbo srečanj, 
kongresov, predavanj in druženj); 
- možnosti za vzpostavitev rezidenčnih programov; 
- potenciali za oblikovanje novih mrežnih povezav in 
dogodkov; 
- vzpostavitev novih modelov povezovanja med 
ustvarjalci, tudi v smislu večje ambicioznosti oz. 
izvedbe večjih projektov; 
- vzpostavitev modelov integracije občinstev, izvajanje 
popularizacijskih programov, vzgajanje uporabnikov 
(študentje, obiskovalci, kupci,   zbiratelji);  
- uporaba in nadgradnja dobrih praks sedanjih 
uporabnikov; 
- vzpostavitev novih modelov sodelovanja med kulturo 
in gospodarstvom;  
- razvoj kulturne industrije in socialnega podjetništva 
na teh področjih;  
- povezave z drugimi evropskimi in neevropskimi 
mesti in izmenjave ateljejev; 
- razvoj arhitekturno in programsko fleksibilnega 
projekta, ki se lahko prilagaja spreminjajočim se 
potrebam; 
- oživitev širšega območja nekdanje tovarne Rog; 
- uveljavitev CSU Rog kot institucije nadnacionalnega 
pomena (socialno, izobraževalno, kulturno središče) 
urbanih vsebin. 

Nevarnosti  
- vzpostavitev ne dovolj ustrezne strukture vodenja 
in upravljanja; 
- nenatančno opredeljena pravila uporabe in 
sodelovanja; 
- preveč tog programski načrt, da ne zazna sprotnih 
impulzov;  
- preveč ohlapen programski načrt, da se vanj vrivajo 
neustrezne vsebine; 
- finančni problemi in neustrezno obvladovanje 
tekočih stroškov; 
- neustrezno definirane pristojnosti med institucijami 
na področju sodobne umetnosti (MSU Metelkova, 
kulturni center Tobačna – možen konflikt interesov); 
- slab odziv zasebnih partnerjev; 
- nenatančna/pomanjkljiva opredelitev ciljnih publik. 
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PRILOGE 

ANALIZA VPRAŠALNIKOV 

NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vprašalnike smo poslali na 19 naslovov nevladnih organizacij, ki delujejo na področjih vizualnih umetnosti, 

arhitekture in oblikovanja. Odgovorilo nam jih je 8 – od teh 3 delujejo na področju vizualnih umetnosti, 2 

na področjih vizualne in intermedijske umetnosti, 2 na področju oblikovanja in 1 na področju arhitekture. 

Eno društvo deluje na področju ekonomike umetnosti in kulture, ki nekako zajema vsa tri področja. 

Dve nevladni organizaciji imata po 4 zaposlene, po ena ima 2 oziroma 1 zaposlenega, štiri pa nimajo 

zaposlenih. ZA NVO je značilno, da imajo v njih pomembno mesto projektno zaposleni sodelavci in 

sodelujoči na projektih, oziroma tudi člani društva. Društev je bilo med respondenti 5 in navajajo zelo 

različno število članov: največje 1650 članov, najmanjša manj kot 10.  

Pri številu razstav/dogodkov in obiskovalcev na leto so velike razlike, vendar pa številke izkazujejo 

precejšnjo aktivnost društev, ki so se odzvala. 

 

NVO področje 
št. 
zaposl. št. sodel. 

št. 
članov 

št. razstav/ 
dogodkov 
na leto 

št. 
obiskovalcev 
na leto 

površina 
prostorov najem 

Forum 
Ljubljana vizualne 1 100  20 50.000 40 m2 ne 
Emzin oblikovanje 4 40  10 15.000 56,02 m2 ne 
Pekinpah oblikovanje 0 6 do 15 10 4 do 5 3.200 20 m2 ne 
Slov. društvo 
za kulturno 
ekonomiko 

ekonomika 
umetnosti 
in kulture 0 15 3 1 50 40 m2 ne 

Zavod 
Trajekt arhitektura 0 5 do 10  3 do 5 50 do 2000 

prostori 
arhitekturnih 
studijev, za 
dogodke najemajo 
prostre 

Društvo iz 
Roga 

vizualne in 
intermedijs
ke 0 40 5 6 500 150 m2 ne 

Kud Mreža 

vizualne in 
intermedijs
ke 2 45 15 123 3.765 286 m2 ne 

Drištvo Škuc 
vizualne 
umetnosti 4 288 1650 

12 razstav, 
30 
dogodkov 10.866 180 m2 ne 

 

 

Mnenja, sugestije: 

- 5 NVO je bilo že pred poslanim vprašalnikom delno seznanjeno s programsko zasnovo CSU Rog, 

4 pa ne; vsi jo podpirajo oz. pričakujejo z zanimanjem. 



55  

- Vse NVO imajo željo po stanovanjih za rezidenčne umetnike, 7 bi jih uporabljajo delovne 

laboratorije, 6 razstavne prostore, 3 umetniške ateljeje, 4 mediateko, 3 pa so zaineresirane za 

rent a desk. 

- 7 od 8 NVO meni, da bi CSU lahko pripomogel k večji mednarodni prepoznavnosti slovenskih 

umetnikov in bi želeli izvajati posamezne programe v njem.  

- Vseh 8 NVO izvaja različne oblike izobraževanja, kot so delavnice, tečaji, predavanja in seminarji.  

Za potrebe izobraževanja, priprave programa oziroma drugih oblik sodelovanj vabijo tudi tuje 

umetnike. 

- Vse nevladne organizacije so izrazile tudi potrebo po rezidenčnih stanovanjih v Ljubljani, saj 

menijo, da bi precej pripomogla k izvedbi njihovih programov. Prav tako vse nevladne organizacije 

sodelujejo tudi na mednarodnih prireditvah v tujini. 

- Kot tip programov bivalnih ateljejev, ki bi bil najbolj primeren za potrebe ustvarjalcev, navajajo: 

Nekaj poskusov bivalnih prostorov je že zastavljenih v Rogu, potrebno bi jih bilo samo 

infrastrukturno nadgraditi. Poleg sodobno opremljenih prostorov (nove tehnologije, internet, 

projektorji, računalniška oprema) za bivanje in delo bi bivalni ateljeji potrebovali podporne 

programe in vzpostavitev programov, ki bodo rezidenčnega umetnika povezali z lokalnim 

prostorom (z umetniki, kustosi – torej lokalno sceno).  

Poleg bivalnih ateljejev v Ljubljani beležimo veliko potrebo po delovnih in predstavitvenih prostori 

za »neodvisno samoprodukcijo« (artist run spaces), ateljejske, eksperimentalne prostore za 

skupino umetnikov – torej gre za deloma javne prostore. Lep primer je ateljejski prostor 

Cirkulacije2 v Rogu. 

 

Problemi, ki jih izpostavljajo nevladne organizacije v sodelovanju z javnim sektorjem: 

- Nevladne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju vizualne umetnosti že vrsto let 

sodelujemo z javnimi zavodi in obratno. Vendar ugotavljamo, da se razkorak med financiranjem in 

pogoji delovanja nevladnikov in javnimi zavodi iz leta v leto poglablja. K temu je treba dodati, da so 

tudi javni zavodi podhranjeni, prva žrtev pa so umetniki, ki v večini primerov ostanejo brez honorarjev, 

razstavnin ali materialnih stroškov za projekte. 

- Finančna podhranjenost nevladnih organizacij na področju vizualnih umetnosti v primerjavi z drugimi 

sektorji in organizacijami istega sektorja javne narave (javni zavodi). Zelo pozitiven ukrep bi bil gotovo 

tudi prostor, kjer bi pod isto streho delovale različne nevladne organizacije s teh področij, kar vprašani 

vidijo tudi v CSU Rog. 

- Vizualne umetnosti so v primerjavi z drugimi področji (knjiga, uprizoritvene umetnosti) podcenjene in 

sofinancirane s prenizkimi sredstvi. Poleg tega, da so sredstva neprimerna, se neprimerno obnašajo 

tudi v javnih zavodih, ki avtorjem ne izplačujejo razstavnin in stroškov produkcije, kar je posledica 

zgrešene kulturne politike in nepoznavanja vizualne produkcije in stroškov le-te. 

- Nezanimivost nevladnih organizacij za sponzorje (potrebno bi bilo povečati odmevnost projektov z 

mreženjem, ki bi omogočalo skupne storitve za manjše producente, večjo vidnost pa bi omogočilo tudi 

povezovanje programov.  

- Nezmožnost enostavne pridobitve ustreznih prostorov za lastno upravljanje. 
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Priložnosti, ki jih vidijo nevladne organizacije v sodelovanju z javnim sektorjem: 

- Da to sodelovanje ne bi bilo enostransko, je potrebno izboljšati pogoje in jih skupaj bolj natančno 

definirati.   

- Tukaj vidijo priložnost, da MK v sklopu dolgoročne reforme javnih zavodov pokaže svojo 

pripravljenost pri financiranju upraviteljev, kjer jim zagotovi sredstva za vzdrževanje prostorov, da 

nobenemu izmed njih ne bo potrebno plačevati prostorov in njihovega vzdrževanja iz programskih 

sredstev.  

 

Prednosti lastnega statusa:  

• neodvisnost pri programskih odločitvah delovanja organizacij 

• večja fleksibilnost in možnost hitrih programskih sprememb 

• izvajanje delavnic, tečajev, predavanj, seminarjev 

• mednarodno sodelovanje-NVO vabijo k sodelovanju tudi tuje umetnike 

 

Slabosti lastnega statusa: 

• prostorski pogoji nevladnih organizacij za delovanje, izvajanje programov in produkcijo so 

utesnjujoči in pomanjkljivo opremljeni, prav tako pereč je problem arhiviranja produkcije, saj je v 

neustreznih prostorih obsojena na propad 

• pomanjkanje razstavnih prostorov, umetniških ateljejev, rezidenčnih stanovanj (obstaja želja po 

skupnem bivanju za drugimi umetniki) 

• omejeni viri financiranja – premajhno število javnih virov in omejitve pri financiranju iz zasebnega 

sektorja (ni davčnih olajšav, itd.) 

• prenizka finančna podpora projektom glede na pogoje razpisov za nevladni sektor in neusklajenost 

razpisov med javnimi in drugimi sektorji (mednarodni razpisi, veleposlaništva, kulturni centri…) 

• premalo sredstev za zaposlene kadre, zato si ne morejo privoščiti več pomoči in delitve dela v 

obliki novih zaposlenih 

 

Želje in potrebe: 

• potreba po razstavnih prostorih, umetniških ateljejih, delovnih laboratorijih, rezidenčnih 

stanovanjih, mediateki, predavalnicah, prostorih za delavnice 

• potreba po produkcijskih prostorih 

• CSU Rog bi lahko pripomogel k večji prepoznavnosti slovenskih vizualnih umetnikov, arhitektov in 

oblikovalcev 

• NVO bi želele imeti v CSU Rog prostore oziroma tam izvajati programe. 
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ZASEBNI PROFITNI SEKTOR 

V zasebnem profitnem sektorju smo vprašalnike naslovili na prejemnike nagrade Red Dot (16). Med njimi 

je bilo 8 podjetij, ki so za svoj izdelek iskale inovativno oblikovalsko rešitev in 8 oblikovalskih podjetij. Pri 

slednjih je bil odziv dober, saj smo dobili 5 vrnjenih vprašalnikov, pri prvih pa odziva ni bilo. Vprašalnike 

smo naslovili tudi na naslove 19 zasebnih prodajnih galerij in (šele po dodatni vzpostavitvi telefonskega 

stika) prejeli 6 odgovorov. Poleg tega smo prejeli odgovor Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in 

odgovor podjetnika s področja arhitekture in enega s področja oblikovanja. 

Od zasebnih prodajnih galeristov smo pridobili naslednje podatke:  

Področje 
delovanja 

št. 
zaposl
enih 

št. 
razstav
/leto 

št. 
obiskovalc
ev/leto 

št. tujih 
obiskoval
cev 

Površina 
razstavni
h 
prostorov 
(m²) 

Najem
nina 

Vizualne 
um. 
(fotografija) 

1 7 4921 40,00% 60 ne 

Vizualne 
um. 

1 2 do 4 1000 100 150 ne 

Vizualne 
(galerija + 
antikvarnica
) 

2 0 nimajo 
podatka 

X 100 ne 

Vizualne  1 12 do 
14 

4200 520 300 ne 

Vizualne 
um. in 
oblikovanje 

3 Stalna 
postavit
ev, 
dnevno 
spremi
njanje 

veliko  veliko  60 da 

Vizualne 
um. 

2 5 do 6 8000 1000 200 ne 

 

Na podlagi anketnih vprašalnikov, ki smo jih v zasebnem profitnem sektorju naslovili na oblikovalske 

studije – prejemnike nagrade Red dot za oblikovanje v različnih letih, smo ugotovili, da večina 

anketirancev v bodočem Centru sodobnih umetnosti Rog vidi pozitivno priložnost predvsem za 

posameznike, ki začenjajo svojo poklicno pot in manjša oziroma »start-up« podjetja. Center bi po njihovem 

mnenju lahko z večjo koncentracijo stroke, povezavami s tujimi avtorji in naročniki ter večjo preglednostjo 

v prihodnosti omogočal boljše rezultate na področju slovenskega oblikovanja.  

Anketirance smo povprašali, na kakšen način je prišlo do sodelovanja med njimi in naročniki nove 

oblikovalske rešitve, za katero so prejeli nagrado Red dot. Dve sodelovanji sta nastali na podlagi 

direktnega povabila, dve na predlog oblikovalcev, eno na podlagi dolgoletnega dobrega sodelovanja z 

naročnikom. Prav tako se dvema od petih ne zdi, da bi CSU Rog lahko postal stičišče ponudbe in 

povpraševanja, ki bi botrovalo k novim partnerstvom. Dvema se zdi ta možnost manj realna in težko 

izvedljiva, le eden pa v centru vidi potencial za oblikovanje takšnih partnerstev.  
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Večina vprašanih je odgovorila, da bi želeli v CSU – Rog izvajati določene programe, največkrat so izbrali 

možnost izvajanja naročil, prijave na projektne razpise in najema prostorov (eden od vprašanih bi 

sodeloval tudi kot programski partner – z vodenjem posamezne dejavnosti oz. programskega sklopa). 

Izrazili so tudi interes za uporabo razstavnih prostorov, in po enkrat umetniških, bivalnih ateljejev, 

mediateke in rent a desk.  

Večina vprašanih zasebnih galeristov ne plačuje najemnine za svoje prostore (pet od šestih), štirje 

zaposlujejo samo enega človeka, eden dva in eden tri. Na vprašanje, kaj bi želeli v CSU Rog uporabljati, so 

se največkrat odločili za razstavne prostore, umetniške ateljeje (dva še mediateko in eden rezidenčni 

atelje in delovni laboratorij). Za rezidenčne ateljeje se niso tako pogosto odločali, a ko smo jih posebej 

vprašali ali bi izkoristili možnost rezidenčnih stanovanj za tujega umetnika, so vsi odgovorili pritrdilno. Vsi 

so mnenja, da bi CSU Rog pripomogel k večji prepoznavnosti slovenskih likovnih umetnikov, kiparjev, 

industrijskih oblikovalcev in arhitektov, k njihovemu boljšemu povezovanju in k boljšim možnostim za 

prodor na tuje trge. Hkrati bi popravil podobo tega dela mesta in razširil center mesta. 

 

Kot slabost delovanja podjetij na njihovem področju so galeristi izpostavili:  

• nepovezanost galerij in  

• odsotnost koncepta predstavljanja umetnikov v tujini ter  

• neobstoj posebnih ukrepov za spodbujanje umetniške produkcije (davčnih olajšav za nakup 

umetniških slik, kar po mnenju anketiranca poznajo v vseh razvitih evropskih državah). 

 

Na področju arhitekture so kot slabosti izpostavljene: 

• pomanjkanje pomoči pri vključevanju in povezovanju za vstop na tuje trge in trge nekdanje 

Jugoslavije, vzhodne in zahodne Evrope 

• potreba po poenostavitvi natečajnih postopkov pri javnih natečajih. Zmanjšanje količine papirja in 

posledično zmanjšanje stroškov natečajnikov; anketiranec navaja primer, ko stroški za natečajne 

mape s kaširanimi plakati za sodelovanje 40 arhitektov znašajo 16.800 evrov, kar je po mnenju 

respondenta občutno preveč in bi ta denar lahko porabili za štipendije 

• slaba prepoznavnost arhitekturnega dela, nizka ozaveščenost ljudi glede PGD projektov 

• preveč samograditeljstva, pomanjkanje nadzora nad primernostjo izvajanih projektov. 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor kot slabost izpostavlja predvsem odvisnost arhitekturnega in 

projektnega sektorja od investicij v gradbeništvo. Njihovi člani so opazili do 50% upad dela na nekaterih 

območjih Slovenije, kjer je zaradi krize gradbeništva in javnih investicij upadlo tudi delo v projektnem 

sektorju. To se posledično pozna tudi v manjšem številu članov zbornice, manjšem številu natečajev in v 

nižjih cenah projektiranja.  

POSAMEZNIKI  

Precej slabši odziv je bil pri vprašalniku za posameznike, kjer smo vprašalnike poslali na naslove 8 

izobraževalnih ustanov in 9 mrežnih institucij in jih prosili za nadaljnje razpošiljanje vprašalnikov njihovim 

študentom, članom, sodelavcem. Dobili smo le 10 vprašalnikov z odgovori (od tega 6 študentov). 
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Večina študentov ni bila seznanjenih s programsko zasnovo CSU, vsi pa bi v njem želeli uporabljati 

predvsem razstavne prostore, večina tudi umetniške ateljeje, dodatno pa je eden od vprašanih izpostavil 

slikarsko stojalo. Vsi študentje so mnenja, da bi novi center pripomogel tako k večji mednarodni 

prepoznavnosti slovenskih ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture, k 

njihovemu boljšemu povezovanju in boljšim možnostim za prodor na tuje trge. V centru bi bila večina 

pripravljena sodelovati z izvajanjem naročila, prijavo na projektne razpise in tudi najem prostorov jih 

zanima. Vsi, ki so odgovorili na vprašanje o kratkotrajni uporabi produkcijskih prostorov za izvajanje 

projektov, menijo, da bi bila taka uporaba smiselna, v prostorih CSU pa bi za svoje delo potrebovali in 

želeli uporabljati predvsem delovno mizo ter literaturo. Vsi so izrazili pripravljenost na sodelovanje s 

centrom na različne načine (odprto vprašanje): s prijavami na razpise, z idejami, sodelovanjem pri 

postavljanju razstav, urejanju prostorov, seminarjih, predavanjih … Študentje v večini (4 od 6) tudi menijo, 

da v Ljubljani na njihovem področju ni dovolj dopolnilnega izobraževanja, eden pa izpostavlja, da jih je 

sicer dovolj, vendar so storitve plačljive in predrage.  

Ostali so izrazili interes za uporabo razstavnih prostorov, mediateke in najema mize. Pri tem so izpostavili 

potrebo po: 

• skupnem prostoru ter prostoru za srečanja, predstavitve, video in druge projekcije, 

• prostore s skupno opremo za različno (video, lesno, kovinsko, računalniško, elektrotehnično) 

produkcijo, kjer bi se lahko vršile delavnice, izobraževanja ali skupinsko izdelovanje izdelkov.  

Kratkotrajna uporaba produkcijskih prostorov (14 dni) se jim zdi smiselna, predvsem zato, ker je danes 

delo projektno in je bolj primerno, da se ustvarjalci menjajo, prostor pa kar se da najbolje izkoristi. 

Uporaba teh prostorov bi lahko bila tudi krajša od 14 dni (odvisno od projekta), npr. za izvedbo delavnic 

čez vikend, kjer bi preko hand-on pristopa prihajalo do izmenjave znanj in krepitve neformalnega 

izobraževanja. 

Zanima jih uporaba vse navedene opreme, ki bi jo lahko ponujal CSU Rog (delovno mizo, literaturo, 

računalniške programe, računalnik) pod drugo pa so izpostavili:  

• snemalno opremo (kamera, fotoaparat), brezžični internet, pisarniška oprema (skener, tiskalnik, 

CD/DVD pekač), projektor in ekrani za testiranje video slike 

• oprema bi morala biti skupna. 

 

Kot slabost sodelovanja z javnim sektorjem izpostavljajo pretirano birokratizacijo, manjšo fleksibilnost in 

prezapletenost postopkov.  Kot prednost pa ustvarjanje prostorov za splošno rabo in ne le interes 

specifičnih skupin. Pogoji na javnih razpisih so preobsežni, preveč birokratski, v njihove okvire pa je zelo 

težko preliti inovativne, nove ideje in koncepte. 

 

Pri dodatnem neformalnem izobraževanju menijo, da so obstoječi programi preveč razpršeni po različnih 

institucijah. Kljub temu bi si nekateri želeli več možnosti tega izobraževanja in opozarjajo, da morda 

primanjkuje publike, ki ni direktno povezana z umetnostjo. Zato bi bilo potrebno prostor odpreti mladim, 

študentom različnih smeri, ljudem, ki bi jih umetnost zanimala, pa si ne upajo stopiti zraven. Center bi 

moral dati občutek domačnosti in ne elitnega prostora. Tako bi bilo delavnic in predavanj vedno premalo, 

ker bi se takoj našli udeleženci.  



60  

 

Pri trenutnih možnostih za predstavitev lastne produkcije izpostavljajo: 

• pomanjkanje primerne opreme za produkcijo in predstavitve na področju videa (primerni 

projektorji, zvočni sistemi, predvajalniki, predvsem visokokakovostne HD slike, večkanalne 

videoinštalacije, sinhronizatorji 

• na področju videa hkrati izpostavljajo problem standardizacije prodaje, najema in oštevilčevanja 

video del 

• zaprtost kroga vizualnih umetnikov   

• pomanjkanje financiranja projektov umetnikov po končanem študiju 

• pomanjkanje prostorov za predstavitve, projekcije, simpozije, konference 

• pomanjkanje »križišča univerzalne kreacije, kulturnega turizma, umetnosti in gospodarstva«,   kar 

bi lahko postal bodoči CSU Rog. 

 

Pri vzpostavljanju bivalnih ateljejev izpostavljajo potrebo po:  

• pretočnosti in kratkotrajni uporabi ateljejev (od enega do treh mesecev) 

• prepletanju skupnih delovnih prostorov, osebnih prostorov ustvarjalcev in skupnih prostorov za 

druženje  

• prostorih tudi za manjše skupine umetnikov, ki sodelujejo pri kratkotrajnih projektih  

• odprtosti ateljejev in omogočanje interakcije z lokalnimi uporabniki centra.  

 

Med drugim so posamezni ustvarjalci opozorili tudi na dejstvo, da je za spodbujanje kreativnih in 

inovativnih ustvarjalnih procesov potrebno odpreti in ne tako strogo zamejevati področja delovanja, saj je 

perspektiva ravno v interdisciplinarnosti, širšem odpiranju področij. 
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CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG –VPRAŠALNIK ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

1. Področje delovanja (obkroži): 
• vizualne in intermedijske umetnosti 
• oblikovanje 
• arhitektura 

 
2. število zaposlenih:  
               število sodelujočih pri projektih (povprečno na leto):  
               število članov (če gre za društvo): 
               število razstav/dogodkov na leto: 
               površina delovnih/prireditvenih prostorov: 
               ali za prostore plačujete najemnino? 
 število obiskovalcev dogodkov/razstav na leto:  
 
 
3. Ali ste pred tem vprašalnikom bili seznanjeni s programsko zasnovo Centra sodobnih umetnosti (CSU) 

na območju nekdanje tovarne Rog? 
 

    DA   NE 
 
Kaj od naštetega bi pri svojem delu želeli uporabljati? 

• razstavni prostori 
• umetniški ateljeji 
• bivalni ateljeji 
• mediateka 
• rent a desk (najem mize) 
• drugo: ______________________ 

 
 
4. Ali ocenjujete, da bi tak CSU pripomogel k večji mednarodni prepoznavnosti slovenskih vizualnih 

umetnikov, oblikovalcev in arhitektov? 
                  DA   NE  

 
 
5. Če bi obstajala možnost,  ali bi izvajali posamezne programe v CSU Rog?  

                  DA   NE 
 
Na kakšen način (obkljukajte) :  
- izvajanje naročila 
- prijava na projektni razpis 
- programski partner (vodenje posamezne dejavnosti oz programskega sklopa) 
- najem prostorov 
- drugo_________ 
 
 

6. Kaj so po vaših izkušnjah težave in prednosti sodelovanja z javnim sektorjem? 
 
 

7. Ali izvajate katero od oblik izobraževanja (in koliko letno):  
1. delavnice   DA   NE 
2. tečaji    DA   NE 
3. predavanja  DA   NE 
4. seminarji  DA  NE 

 
Ali v ta namen najamete posebne prostore? 
 
 

8. Kakšne vrste dopolnilnih izobraževanj bi potrebovali  sami? 
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9. Koliko tujih gostov letno povabite v Slovenijo? 
 
 

10. Na koliko mednarodnih prireditvah v tujini letno sodelujete? 
 
 

11. Če bi obstajala možnost, ali bi uporabili prostore bivalnih ateljejev za povabljenega tujega 
umetnika v Ljubljani? 

   DA   NE 
 
 

Kakšen tip programov bivalnih ateljejev je po vašem danes najbolj primeren za potrebe 
ustvarjalcev Prosimo, navedite primer:  

 
 

12.  Kje je po vaših izkušnjah perspektiva povezovanja vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja? 
 
   

13. Prosimo vas, če lahko navedete vire financiranja vaše nevladne organizacije: razmerje med 
javnimi subvencijami (država in MOL), lastnimi prihodki in ostalimi viri financiranja.  

 
 

14. Če želite, lahko sami izpostavite prednosti ali slabosti delovanja nevladnih organizacij na področju 
vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture. 

 
 
15. Kako bi lahko vaša organizacija prispevala k prihodnjemu CSU Rog? 
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CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG –VPRAŠALNIK ZA ZASEBNI SEKTOR NA PODROČJIH 
ARHITEKTURE, OBLIKOVANJA IN VIZUALNIH UMETNOSTI 
 
 

1. Področje delovanja (obkroži): 
1. vizualne in intermedijske umetnosti 
2. oblikovanje 
3. arhitektura 

 
2. Status: 

• zasebna galerija 
• zasebni arhitekturni biro (S.P. ali D.o.o.) 
• oblikovalski studio (S.P. ali D.o.o.) 
• drugo _________________ 

 
3. število zaposlenih:   
število razstav/na leto: 
število projektov / leto 
površina razstavnih ali delovnih prostorov: 
ali za prostore plačujete najemnino? 

  
4. Ali ste pred tem vprašalnikom bili seznanjeni s programsko zasnovo Centra sodobnih umetnosti 

(CSU) na območju nekdanje tovarne Rog? 
 
                 DA   NE 
 

5. Kaj od naštetega bi pri svojem delu želeli uporabljati? 
• razstavni prostori 
• umetniški ateljeji 
• bivalni ateljeji 
• mediateka 
• rent a desk (najem mize) 
• drugo:_______________________ 

 
 

6. Ali ocenjujete, da bi CSU pripomogel:  
 k večji  mednarodni prepoznavnosti slovenskih zasebnih podjetij na področju vizualne 

umetnosti, oblikovanja  in arhitekture? 
   DA   NE  

• k njihovemu bolj uspešnemu povezovanju  
     DA   NE 

• k njihovim boljšim možnostim za prodor na tuje trge 
     DA   NE 

• drugo: _____________________________________________________ 
 
 

7. Če bi obstajala možnost, ali bi izvajali posamezne programe v CSU Rog? 
     DA   NE 

Na kakšen način (označite) :  
- izvajanje naročila 
- prijava na projektni razpis 
- programski partner (vodenje posamezne dejavnosti oz programskega sklopa) 
- najem prostorov 
- drugo_________ 
 
 

8. Ali bi v CSU Rog sodelovali kot zasebni partner, torej sofinancer posameznih projektov?  
DA                      NE 

                   



64  

Kateri razlogi bi vas prepričali, da bi se za to odločili? 
 
 
Kako bi lahko vaše podjetje prispevalo k prihodnjemu CSU Rog? 
 

 
9. Kaj so po vaših izkušnjah težave in prednosti sodelovanja z javnim sektorjem? 

 
 

10. Ali izvajate katero od oblik izobraževanja (in koliko):  
  
 delavnice    DA   NE 
 tečaji     DA  NE  
 predavanja    DA  NE 
 seminarji    DA   NE 
 drugo: ______________________________________ 

 
Kakšne vrste dopolnilnih izobraževanj bi potrebovali sami? 

 
 

11. Koliko tujih gostov oz sodelavcev letno povabite v Slovenijo? 
 
 

12. Na koliko mednarodnih prireditvah v tujini letno sodelujete? 
 

 
13. Koliko naročil letno dobite iz tujine? 

 
 

14. Ali na slovenskem trgu obstaja veliko povpraševanje po inovativnih oblikovalskih in arhitekturnih 
izdelkih?               

 DA                       NE 
 

15. Kako je prišlo (natečaj, povabilo…) do vašega sodelovanja s podjetjem, za katero ste izdelali 
oblikovno rešitev in prejeli Red Dot nagrado? 

 
Menite, da bi bil CSU Rog lahko dobro nahajališče takšnih priložnosti oz. stičišče ponudbe in 
povpraševanja? 
 

16. Ali je po vaših izkušnjah za produktno podjetje primerneje, da oblikuje lasten design center znotraj 
podjetja ali bi bilo ustrezneje, da npr. več podjetij oblikuje tak center znotraj CSU Rog? 

 
 

17. Če bi obstajala možnost, ali bi uporabili prostore bivalnih ateljejev za povabljenega tujega 
ustvarjalca v Ljubljani? 

 DA   NE  
 

             Kakšen tip programov bivalnih ateljejev je po vašem danes najbolj primeren za potrebe  
             ustvarjalcev ?       
             Prosimo, navedite primer:  
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CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG – VPRAŠALNIK ZA PREJEMNIKE RED DOT NAGRAD 
NA PODROČJIH ARHITEKTURE, OBLIKOVANJA IN VIZUALNIH UMETNOSTI 

 
 

1. Področje delovanja (obkroži): 
4. vizualne in intermedijske umetnosti 
5. oblikovanje 
6. arhitektura 

 
2. Status: 

• zasebni arhitekturni biro (S.P. ali D.o.o.) 
• oblikovalski studio (S.P. ali D.o.o.) 
• drugo _________________ 

 
3. število zaposlenih:   
število projektov / leto: 
površina delovnih prostorov: 
ali za prostore plačujete najemnino? 

  
4. Ali ste seznanjeni s programsko zasnovo Centra sodobnih umetnosti (CSU) na območju nekdanje 

tovarne Rog? 
 
                 DA   NE 
 

5. Kaj od naštetega bi pri svojem delu želeli uporabljati? 
• razstavni prostori 
• umetniški ateljeji 
• bivalni ateljeji 
• mediateka 
• rent a desk (najem mize) 
• drugo:_______________________ 

 
 

6. Ali ocenjujete, da bi CSU pripomogel:  
 k večji  mednarodni prepoznavnosti slovenskih zasebnih podjetij na področju vizualne 

umetnosti, oblikovanja  in arhitekture? 
   DA   NE  

• k njihovemu bolj uspešnemu povezovanju  
     DA   NE 

• k njihovim boljšim možnostim za prodor na tuje trge 
     DA   NE 

• drugo: _____________________________________________________ 
 
 

7. Če bi obstajala možnost, ali bi izvajali posamezne programe v CSU Rog? 
     DA   NE 

 
Na kakšen način (označite) :  
- izvajanje naročila 
- prijava na projektni razpis 
- programski partner (vodenje posamezne dejavnosti oz programskega sklopa) 
- najem prostorov 
- drugo_________ 

 
 

8. Na koliko mednarodnih prireditvah/natečajih/naročilih v tujini letno sodelujete? 
 

 
9. Koliko naročil letno dobite iz tujine? 
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10. Kako je prišlo (natečaj, povabilo…) do vašega sodelovanja s podjetjem, za katero ste izdelali 
oblikovno rešitev in prejeli Red Dot nagrado? 

 
Menite, da bi bil CSU Rog lahko dobro nahajališče takšnih priložnosti oz. stičišče ponudbe in 
povpraševanja? 
 

11. Ali vam je naročnik zagotovil: 
• informativno gradivo 
• dostop do posebnih baz podatkov 
• prostore za delo 
• pripomočke za delo 
• drugo: ___________________ 

 
 

12. Ali menite, da bi slovensko oblikovanje dosegalo še večje uspehe, če bi takšne delovne pogoje 
zagotavljal CSU Rog?  

DA                       NE 
 

Prosimo, pojasnite: _______________________________________________________________ 
 
 

13. Ali je po vaših izkušnjah za produktno podjetje primerneje, da oblikuje lasten design center znotraj 
podjetja ali bi bilo ustrezneje, da npr. več podjetij oblikuje tak center znotraj CSU Rog? 

 
 
              Prosimo, pojasnite: ________________________________________________________________ 
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CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG –VPRAŠALNIK ZA USTVARJALCE NA PODROČJIH 
ARHITEKTURE, OBLIKOVANJA IN VIZUALNIH UMETNOSTI 

 
 

1. Področje delovanja (obkrožite): 
• vizualne in intermedijske umetnosti 
• oblikovanje 
• arhitektura 

 
Status 

 študent  
 samozaposleni na področju kulture 
 drugo: _______________________ 
 

število razstav/na leto : 
število projektov / leto 
površina delovnih prostorov: 
ali za prostore plačujete najemnino? 

  
 

2. Ali ste pred tem vprašalnikom bili seznanjeni s programsko zasnovo Centra sodobnih umetnosti 
(CSU) na območju nekdanje tovarne Rog? 

                DA   NE 
 
Kaj od naštetega bi pri svojem delu želeli uporabljati? 

• razstavni prostori 
• umetniški ateljeji 
• bivalni ateljeji 
• mediateka 
• rent a desk (najem mize) 
• drugo:_______________________ 
 

 
3. Ali ocenjujete, da bi CSU pripomogel  

 
• k večji  mednarodni prepoznavnosti slovenskih ustvarjalcev na področju vizualne 

umetnosti, oblikovanja  in arhitekture? 
DA   NE  

• k njihovemu bolj uspešnemu povezovanju  
DA   NE 

• k njihovem boljšim možnostim za prodor na tuje trge 
DA   NE 

• drugo: _____________________________________________________ 
 
 

4. Če bi obstajala možnost, ali bi izvajali posamezne programe v CSU Rog? 
 
   DA   NE 
 

Na kakšen način (označite) :  
• izvajanje naročila 
• prijava na projektni razpis 
• programski partner (vodenje posamezne dejavnosti oz programskega sklopa) 
• najem prostorov 
• drugo_________ 

 
Ali se vam zdi miselna možnost kratkotrajne uporabe produkcijskih prostorov (14 dni)?  
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5. Ali pri svojem delu potrebujete kakšna sredstva ali opremo, ki bi jih želeli uporabljati v skupnem 
prostoru oz deljeno z drugimi: 

 
− delovna miza 
− literatura 
− računalniški programi 
− računalniki, 
− drugo______________ 

 
6. Kaj so po vaših izkušnjah težave in prednosti sodelovanja z javnim sektorjem? 
 
 
7. Kakšne vrste dopolnilnih izobraževanj bi potrebovali ? 
  
 delavnice     DA   NE 
 tečaji      DA  NE  
 predavanja     DA  NE 
 seminarje     DA   NE 
 drugo: ______________________________________ 

 
 Ali se vam zdi, da jih je za vaše področje v Ljubljani dovolj? 
 
 
8. Na koliko mednarodnih prireditvah v tujini letno sodelujete? 
Koliko naročil letno dobite iz tujine? 
 
 
9. Ali na slovenskem trgu obstaja veliko povpraševanje po inovativnih oblikovalskih in arhitekturnih 

izdelkih?    
DA     NE 

 
10. Ali ste zadovoljni z obstoječimi možnostmi za predstavitev vaše produkcije. Če ne, kaj manjka? 
 
 
11. Kakšen tip programov bivalnih ateljejev je danes najbolj primeren za potrebe ustvarjalcev. 
               Prosimo, navedite primer:  
 
 
12. Prosimo vas, če lahko navedete vaše vire financiranja: razmerje med javnimi subvencijami, lastnih 

prihodkov in ostalih virov financiranja. 
 
13. Kako bi lahko kot posameznik ali posameznica  prispevali k prihodnjemu CSU Rog? 
 
 
14. Kje je po vaših izkušnjah perspektiva povezovanja vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja? 
 



69  

CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG -  VPRAŠALNIK ZA ZASEBNE GALERIJE NA OBMOČJU 
MOL 
 
 

1. Število zaposlenih:       
število razstav/na leto: 

 število obiskovalcev/na leto:  
             število tujih obiskovalcev/leto 

površina razstavnih prostorov: 
             ali ste lastnik prostorov ali plačujete najemnino? 
  

2. Ali ste seznanjeni s programsko zasnovo Centra sodobnih umetnosti (CSU) na območju nekdanje 
tovarne Rog? 
                 DA   NE 
 
Kaj od naštetega bi uporabljali? 

• razstavni prostori 
• umetniške ateljeji 
• delovni laboratoriji 
• rezidenčna stanovanja 
• mediateka 
• gliptoteka 
• drugo:_____________ 

 
 

3. Ali ocenjujete, da bi CSU pripomogel k večji prepoznavnosti slovenskih likovnih umetnikov, 
kiparjev, industrijskih oblikovalcev in arhitektov? 

DA   NE  
 
 

4. Če bi obstajala možnost, bi bili pripravljeni svoje razstavno-prodajne prostore začasno preseliti v 
sklop CSU? 

    DA   NE 
 

5. Ali izvajate katero od oblik izobraževanja: delavnice, tečaji, predavanja, seminarje (in koliko)? 
 

6. Koliko tujih umetnikov (razstavljalcev, predavateljev)letno povabite v Slovenijo? 
 

7. Če bi obstajala možnost, ali bi uporabili prostore rezidenčnih stanovanj za povabljenega tujega 
umetnika v Ljubljani? 

DA   NE 
 

 
8. Prosimo vas, če lahko navedete vire financiranja vaše galerije: razmerje med javnimi 

subvencijami, lastnih prihodkov in ostalih virov financiranja 
 

9. Če želite lahko sami izpostavite prednosti ali slabosti delovanja zasebnih galerij v MOL. 
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