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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 mestno 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. 
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*** 

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. 

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 
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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 treba po tehtnem premisleku imeti tudi “srečno roko” pri izbiri 

prvih upravljalcev, a 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 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. 



 

 

1. PSPN MATRIKA 

VIZUALNE UMETNOSTI * ARHITEKTURA OBLIKOVANJE 

Prednosti 

- živahna dejavnost javnih zavodov – muzejev in 
galerij (številne razstave, prireditve, izobraževalne 
dejavnost i idr.)  
- živahna dejavnost nevladnih organizacij in 
zasebnih galerij (številne razstave, prireditve, 
izobraževalne dejavnost i idr., pojavljajo se prvi 
večji in resni zasebni kolekcionarji, ki svoje zbirke 
in dejavnost odpirajo javnost i) 
- 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) 
 

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 projekt i (stadion Stožice, nova 
železniška postaja, Emonika, ureditev 
Kongresnega trga, Šumi, nadaljevanje urejanja 
obeh bregov Ljubljanice idr.)     
- mednarodni arhitekturni natečaji kot 
pomembna nova praksa (Cukrarna,  Šmart inka, 
Ilirija) 
- pripoznana vrednost arhitekture kot  
pomembne  kulturne dediščine v Ljubljani 
- senzibilnost javnost i do vprašanj arhitekture 
in urbanizma 
- ponovno se vzpostavlja močna in art ikulirana 
krit iška dejavnost, tudi z novimi relevantnimi 
nosilci teoretske misli (AB, Trajekt) 
- zasebni akterji uveljavljajo uspešne nove 
vzorce promocije in mednarodnega    
povezovanja (Monochrome, Zavod Ark) 
 

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 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 preteklost i 
- 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) 

*v najširšem pomenu besede 
 



 

 

 

VIZUALNE UMETNOSTI * ARHITEKTURA  OBLIKOVANJE 
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 pripravljenost i oz. 
ambicioznost i zanje  
- pomanjkanje ateljejev in umetniških rezidenc 
- ni celovite vladne politike, konkretnih razvojnih  
programov in tradicije promocije 
- majhna sredstva iz EU programov – zlast i 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 kreat ivnih področjih 
- šibko vključevanje  
študentov/diplomantov/podiplomcev v obštudijske, 
strokovne dejavnost i 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 

Slabosti 

- neobstoj vsaj enega velikega razstavnega 
prostora 
- arhitekturni biroji so v glavnem manjši,  
posledica je nekonkurenčnost pri večjih  
projekt ih, tudi mednarodnih  
- razmeroma živahnemu vplivu tujih  
arhitektov v teoriji doslej ni sledilo enako živo 
sodelovanje v praksi oz. v realiziranih 
projekt ih 
- šibko povezovanje študentov /diplomantov 
- ni celovite vladne politike, konkretnih  
razvojnih programov in tradicije promocije 
- pomanjkanje velikih projektov tudi v  
prihodnje, kot posledica gospodarske krize 
 

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 dejavnost i 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 

 



 

 

LOKACIJA  

Prednosti 

- celovitost arhitekturno-urbanistične rešitve in udejanjen koncept ustvarjalnega mesta kot razvojnega modela 
- spoštovanje in ohranjanje (kulturne, arhitekturne) dediščine in učinkovita izraba prednost i osnovne strukture zgradb (osrednja stavba, ki je spomeniško 
zaščitena, zazidljivo zemljišče) 
- odpiranje mestnega središča, ki je prav v zadnjih let ih zaživelo z novo dinamiko in intenzivnostjo, prot i doslej še nevključenemu delu do Ambroževega 
trga: na novo se bosta vključili obe nabrežji, Poljansko v potezi prot i Cukrarni in Petkovškovo prot i Rozmanovi, odprla se bo navezava na Metelkovo in 
Staro mestno 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 cest i) se bo mestni predel, kjer bo CSU Rog, urbanist ično 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 ureditev 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 
 



 

 

 

FAZA USTANOVITVE FAZA DELOVANJA 

Priložnosti 

- takojšen nov ustvarjalni dialog (tudi v razvoju raznolikih občinstev, 
integraciji različnih skupin) 
- nova delovna mesta (v občutljivem segmentu trga zaposlitev) 
- ident if ikacija 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 
- pozit ivno pričakovanje okolja (po uresničitvi stadiona, ki je nahranil 
pričakovanja dela prebivalcev, bo CSU Rog odgovor na pričakovanja 
t ist ih, ki jim manjka kulturnih vsebin) 

Priložnosti 

- 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) 
- možnost i za vzpostavitev rezidenčnih programov 
- potenciali za oblikovanje novih mrežnih povezav in dogodkov 
- vzpostavitev novih modelov povezovanja med ustvarjalci, tudi v smislu večje 
ambicioznost i 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 mest i 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 inst itucije nadnacionalnega pomena (socialno, 
izobraževalno, kulturno središče) 

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 

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 
- f inančni problemi in neustrezno obvladovanje tekočih stroškov 
- neustrezno definirane pristojnost i med inst itucijami na področju sodobne 
umetnost i (MSU Metelkova, kulturni center Tobačna – možen konflikt interesov) 
- slab odziv zasebnih partnerjev 
- nenatančna/pomanjkljiva opredelitev ciljnih publik. 



 

 

- ni politike, nevarnost drobljenja projektov 
- problem financiranja 

 


