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Poročilo delavnice "Kaj bo z Rogom?" 

Četrto srečanje z deležniki - delavnica za prebivalce 
Četrtek, 22. septembra 2011, od 17.00 do 19.00, klub Doma upokojencev Center-
Tabor, Tabor 10, Ljubljana 

 

 
Uvod in izhodišča 

Mestna občina Ljubljana izvaja projekt ureditve območja nekdanje tovarne Rog. 
Stavba nekdanje tovarne bo po modelu javno-zasebnega partnerstva prenovljena v 
Center sodobnih umetnosti Rog (CSU Rog). Novi center je zamišljen kot dinamično 
mednarodno ustvarjalno in umetniško žarišče, kjer bodo potekale produkcijske, 
razstavne in izobraževalne dejavnosti s področja arhitekture, oblikovanja in likovne 
umetnosti.  

Namen srečanja s prebivalci in uporabniki prostora v območju nekdanje tovarne Rog, 
je bila predstavitev načrtov za prenovo območja Rog in trenutnega poteka prenove 
ter razprava o tem, kaj bi z novim kulturnim centrom v Rogu pridobili njegovi sosedje 
ter kako z novimi kulturnimi vsebinami, javnimi površinami in komercialnimi storitvami 
popestriti ponudbo in izboljšati kakovost bivanja v četrti? 

Delavnico so pripravili: Meta Verbič (Četrtna skupnost Center – ČS Center), Urška 
Jurman (Mestna občina Ljubljana – MOL/Second Chance), Meta Štular (Muzej 
galerije mesta Ljubljana – MGML/Second Chance), Jerneja Batič (MOL), Marko 
Peterlin (Inštitut za politike prostora – IPoP) ter Kaja Strle (IPoP).  

 

Ciljna javnost 

Delavnica je bila organizirana kot del evropskega razvojnega projekta Second 
Chance, ki poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira 
Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru projekta Second Chance je bilo pred 
tem organiziranih že več posvetovanj z različnimi deležniki, od katerih pa še nobeno 
ni bilo namenjeno posvetovanju z neposrednimi sosedi bodočega centra, zato so bili 
ciljna javnost delavnice tokrat predvsem prebivalci in uporabniki prostora v širšem 
območju nekdanje tovarne Rog, ki bi se želeli aktivnejše vključiti v načrtovanje svoje 
bližnje okolice. 
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Struktura in metoda delavnice 

Pred delavnico je bil pripravljen letak z vabilom na delavnico in razdeljen prebivalcem 
in lastnikom oziroma najemnikom lokalov ob nabrežjih Ljubljanice med Zmajskim 
mostom in zapornicami ter ob Trubarjevi ulici med Resljevo in Rozmanovo ulico. 
Vabilo je vsebovalo kratek uvod o projektu CSU Rog, vprašanja, ki naj bi spodbudila 
prebivalce k udeležbi na delavnici in razmisleku o svoji vlogi pri projektu prenove 
Roga ter kratko predstavitev projekta Second Chance.  
 
Razdeljevanje letakov in lepljenje plakatov v širšem območju tovarne Rog je 
organizirala ČS Center. Dogodek je bil odprtega značaja, obveščanje o delavnici pa 
je poleg vabil za prebivalce in uporabnike prostora v širšem območju tovarne Rog, 
potekalo tudi prek običajnih elektronskih kanalov obveščanja, med vabljenimi pa so 
bili tudi mediji. Drugi deležniki na delavnico niso bili posebej vabljeni. 

Na delavnici je bil v uvodnem delu predstavljen projekt prenove nekdanje tovarne 
Rog – tako njenih prednosti kot slabosti – ter predvidenih vsebin, kakor tudi potek 
prenove. Uvodni del je trajal približno pol ure, sledila pa je razprava, ki je trajala okoli 
uro in pol. Razprava je bila strukturirana okoli treh vsebin: (1) vsebina in dejavnosti 
CSU Rog, (2) nove javne površine v sklopu CSU Rog in (3) komercialne dejavnosti v 
sklopu CSU Rog.  
 

Uvodni del 

Delavnico je otvorila predsednica ČS Center Meta Verbič, ki je v svojem kratkem 
uvodnem govoru pozdravila vse prisotne v dvorani in se jim zahvalila za njihovo 
udeležbo, ter na kratko predstavila tudi predviden dnevni red delavnice. 

Nadaljevala je vodja projekta Second Chance v Ljubljani (za MGML), Meta Štular, ki 
je na kratko predstavila okvir evropskega razvojnega projekta Second Chance. 

Delavnico je nadaljevala vodja projekta Second Chance v Ljubljani (za MOL) in vodja 
projekta prenove tovarne Rog pri MOL, Jerneja Batič, ki je predstavila načrte ter 
predvideni potek tovarne Rog. 

Že med samo predstavitvijo so s strani občinstva prihajala različna vprašanja. Del 
razprave se je nanašal na uvoz v garaže. Nekateri stanovalci so predlagali, da bi bilo 
bolje, če bi se uvoz v garaže uredil z Rozmanove ceste namesto s Petkovškovega 
nabrežja. 

Sledila so vprašanja na temo garaž. Udeležence je zanimalo predvsem katerim 
uporabnikom bo namenjena garaža (stanovalcem, uporabnikom kulturnega centra, 
širši javnosti, ...) ter ali se bo dalo parkirni prostor tudi zakupiti⁄odkupiti in po kakšni 
ceni. Batičeva je odgovorila, da glede na fazo projekta, ki je še na začetku, natančni 
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odgovori o tem, ali bodo parkirna mesta namenjena za odkup in po kakšni ceni, v 
tem trenutku niso možni. Zaenkrat pa je lahko potrdila, da je v investicijskem 
programu predvidenih 578 parkirnih mest, ki bodo namenjena tako stanovalcem kot 
širši javnosti, ter da bo od tega 50 parkirnih mest pripadlo novemu kulturnemu centru 
Rog, ostalo pa bo v lasti in upravljanju zasebnega investitorja v prenovo območja 
tovarne Rog. Eden od rezultatov delavnice je bil zato tudi sklep, da bo v prihodnje 
ČSC v sodelovanju s pristojnimi službami MOL preverila želje in pričakovanja 
prebivalcev v zvezi s parkirnimi mesti – več informacij bo imela mestna občina na 
voljo, bolje jih bo lahko posredovala zasebnemu partnerju. 

Ko je predstavitev obravnavala zunanje javne površine se je spet odprla razprava. 
Nekdo je izrazil željo po parku, v katerem bi lahko sprehajal psa, spet drugi si je želel 
park namenjen otrokom (varovana otroška igrišča, dejavnosti za otroke,...). 
 

Razprava 

Po predstavitvi Jerneje Batič je besedo prevzel Marko Peterlin, IPoP, ki je vodil 
razpravo. V uvodu je pojasnil, kako bo le-ta potekala, potem pa je v večji meri imelo 
besedo občinstvo. 

 
Vsebina in dejavnosti CSU Rog  

Prisotne je zanimalo, kaj se bo v »novem« Rogu dogajalo. Kakšen bo program? 
Komu bodo namenjeni predvideni ateljeji⁄delovni prostori? Posameznim umetnikom 
ali društvom? Na vprašanja je odgovarjala Jerneja Batič. Pojasnila je, da Rog ostaja 
prostor kulturnih dejavnosti in da se bodo ustvarjalci za ateljeje⁄delavnice lahko 
potegovali preko razpisa. Vendar pa bo prostore mogoče uporabljati samo začasno 
(cca. do 3 leta), da bi s tem omogočili večjemu številu ustvarjalcev, tako domačim in 
tujim, delovne prostore⁄ateljeje v CSU Rog. V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da 
bodo prostori CSU Rog namenjeni tudi izvajanju dejavnosti društev in drugih 
organizacij, v kolikor bodo te v skladu s programsko usmeritvijo CSU Rog. 

Občinstvo je nato zaskrbelo, kam bodo šli »Rogovci«, ki sedaj domujejo in ustvarjajo 
v prostorih stare tovarne Rog. Starejša gospa, ki živi v neposredni bližini tovarne je 
opozorila na socialni problem, ki se bo še povečal, če bodo te ljudi spodili iz 
prostorov, ki jih sedaj uporabljajo. Izrazila je tudi potrebo po obveščanju sosedov o 
dogajanju v Rogu. Trdila je, da se v Rogu dogaja ogromno dobrega, za kar okoliški 
ljudje še niso slišali. Spet drugi so se pritoževali nad hrupom, ki prihaja od tam. 

Razpravo o dogajanju v Rogu je nadaljeval prebivalec iz bližnje okolice, arhitekt in 
oče mladoletnega sina, z vprašanjem glede tistih uporabnikov, ki so tudi del Roga in 
ne delujejo na področju »visoke« kulture. Nanašal se je predvsem za 'skate park', ki 
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je pomembna dodana vrednost današnjega Roga. Trenutno je v Rogu največji pokrit 
'skate park' daleč naokoli, ki so ga upravljavci zgradili sami. Izrazil je potrebo po 
takojšnji preselitvi parka na drugo lokacijo, ki pa ne sme biti preveč oddaljena od 
sedanje lokacije v centru mesta, kajti 'skate park' je namenjen mladim, stanujočim v 
centru Ljubljane. »Včasih so se otroci igrali na ulici, danes je to zaradi prometa 
nemogoče. Otroke smo zrinili z ulic, zdaj jim bomo vzeli še 'skate park'. Ni čudno, da 
večina današnjih otrok nima razvite motorike in imajo preveč odvečnih kilogramov, če 
smo jim vzeli ulico. Zavedati se moramo, da skate-anje, rolkanje, itd. predstavljajo 
sodobno kulturo uličnih športov, zato moramo zagotoviti varna mesta, kot je 'skate 
park', kjer se bodo naši otroci lahko razživeli,« Pri tem so ga podprli tudi ostali 
prisotni, še posebej pa predstavniki 'skate parka'. Jerneja Batič se je z gospodom 
strinjala in omenila, da si mestna občina prizadeva poiskati primerno nadomestno 
lokacijo, kamor bi lahko preselili 'skate-park'. 

V razpravi je bilo tako posebej poudarjeno, naj se kar najhitreje poišče primerna nova 
lokacija za pokriti ‘skate park’, in se ga kar se da hitro prestavi na novo lokacijo, da 
se mladim omogoči možnost ukvarjanja z uličnimi športi. 

V nadaljevanju so udeleženci poudarili tudi, da bi si želeli medgeneracijske 
interakcije, sodelovanja pri umetniških projektih (participatorni projekti), sodelovanja s 
hišo eksperimentov, dneve odprtih ateljejev, umetniških oz. ustvarjalnih dejavnosti, ki 
bi bile odprte tudi za prebivalce. 

Nove javne površine v sklopu CSU Rog  

Glede ureditve zunanjega prostora so udeleženci predlagali čim več zelenja, forma-
vivo, večnamenski prostor za športne aktivnosti na prostem, fontano, prostor za 
organizirane gibalne vaje, fitnes na prostem ... Za javni prostor ob Petkovškovem 
nabrežju so udeleženci predlagali, da se hkrati ureja nabrežje in vsa prometna 
ureditev širšega območja.  

Poseben problem predstavlja odgovornost na zasebnih površinah v javni rabi, ki jo je 
treba urediti. Za vprašanje garaž pa je bil sklenjen dogovor, da se opravi anketa med 
prebivalci v okolici ROGa, zbrani podatki pa se posredujejo zasebnemu partnerju, 
investitorju garažne hiše, ko bo ta izbran.  

Komercialne dejavnosti v sklopu CSU Rog  

Ker je počasi začelo primanjkovati časa, se je debata preusmerila na vprašanje 
komercialnih dejavnosti, ki bi bile del novega kompleksa CSU Rog. Bližnja prebivalka 
je izrazila željo po kavarnah, ki bi bile hkrati razstavni prostor, na način prepletanja 
ateljejev z javnimi programi, da bi mimoidoči lahko opazovali umetnike pri delu. V 
nadaljevanju se je s strani publike vsul cel kup idej, predlogov in želja: knjižnica, 



   

  

   
Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni 
razvoj. 

5 

pekarna, na pravični trgovini utemeljena kavarna, info točka socialnega centra, 
vzdolžna pokrita galerija med lokali, vegeterjanska restavracija, ...  

 

Povzetek odgovorov na vprašalnik 

Vsebina in delovanje CSU Rog 

V zvezi z vprašanjem, če si želijo postati člani novega centra Rog, je 65% vprašanih 
odgovorilo s pritrdilnim odgovorom, 35% vprašanih pa se je ponudbi odreklo. 

Na vprašanje o tem, katerih dejavnosti bi se najraje udeleževali v novem centru Rog 
so vprašani najpogosteje omenili oglede razstav, takoj za tem pa so sledila srečanja 
z umetniki v njihovih ateljejih. Vrstni red ostalih odgovorov je bil: predavanja s 
področja oblikovanja, arhitekture in likovne umetnosti; ustvarjalne dejavnosti za 
ljubitelje likovne umetnosti; uporaba čitalnice s področja arhitekture, oblikovanja, 
likovne umetnosti; ustvarjalne delavnice za ljubitelje oblikovanja; popoldansko 
ustvarjalno varstvo za otroke; tečaji ustvarjalnega kuhanja; ustvarjalne delavnice za 
ljubitelje arhitekture; najem prostora za prireditve; najem prostora za sestanke.    

Na vprašalnikih so bili pod alinejo drugo dopisani naslednji predlogi: 

- MOL ne more najti primernega prostora za Mladinski center v ČS Center – je 
morda Rog mesto, kjer bi bile organizirane dnevne aktivnosti mladih? 

- Na prostem razstave instalacij, mobilov, sodelovanje s Hišo eksperimentov za 
prireditve na prostem… improliga na stopnišču med Petkovškovim nabrežjem in 
parkom. 

- Predavanja, razstave uličnih umetnikov oz. »nepoznanih«. 

- Mladinski center (tudi za najstnike ne le za mlajše), splošna knjižnica. 

- Menim, da je vsebina preozko usmerjena in da alternativna kultura ne bo dobila 
vstopa, saj je komercialno in omejujoče usmerjena. 

- Galerijske kavarne, trgovine z umetninami. 

- Predstavitev obrti (čevljarstvo, mizarstvo, popravila dežnikov,…). 

- Plesne delavnice, uporaba prostorov v plesne, gledališke namene (npr. 
neuporabljene prostore v samem Rogu). 

- Pekarna, kvalitetna vegeterjanska prehrana, knjižnica medgeneracijskega 
središča. 

- Prostori za širšo množico – omejujete umetnost, kar je narobe … posebej za 
postmoderno dobo. 
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- Športne prireditve (tudi zunaj). 

 

Nove javne površine v sklopu CSU Rog 

V zvezi z javnimi površinami so imeli vprašani možnost postaviti pritrdilen odgovor 
pod več tem. Rezultat je pokazal, da so želje vprašanih precej enakovredne. Tako si 
jih 31,4% želi uporabljati park za sprostitvene namene in počitek, 23,5% si jih želi 
uporabljati zelene površine v rekreativne namene, 27,5% si želi v parku socialne 
interakcije, 17,65% pa otroško igrišče. 

Tudi pri vprašanju kako zasajen in oblikovan park si želijo je bil možen pritrdilen 
odgovor več kot enkrat. Želja po prevladujočih travnatih površinah z drevesi je bila 
izražena v 25,5% odgovorih, umetniške instalacije si je zaželelo 17% vprašanih, 
cvetlične nasade 10,7%, sadna drevesa in grmičevje 6,3%, divje zaraščene park pa 
bi imelo 6,4% vprašanih. Najbolj pogosta je bila želja po vključitvi vode v park, ki je 
bila izražena kar v 34% odgovorih. 

Na vprašalnikih so bili pod alinejo drugo dopisani naslednji predlogi: 

- Večnamenski prostor, asfaltna površina za športne prireditve (1000 m2). 

- Fontana s toboganom. 

- Fontana. 

- Izbrana zasaditev zimzelenih dreves in grmovnic, forma viva. 

- Forma viva, »divje in čisto«, »vrtički«. 

- Naj bo čim manj sterilno. Mislim, da gredo tudi nekatera sodobna otroška igrišča 
v tej smeri, da poskušajo čim bolj simulirati naravno okolje. 

- Predvsem rekreativno orientiran. 

- Čim bolj naj se odpira proti Ljubljanici, ne preko garažne odprtine. 

 

Parkirni prostori 

Posebno vprašanje je bilo namenjeno tudi parkirnim prostorom. Še pred začetkom 
razprave so se pojavila številna vprašanja o možnosti odkupa oz. najema parkirnega 
prostora v predvideni garažni hiši. 

Vendar je vprašalnik pokazal nekoliko drugačne rezultate. Samo 30% vprašanih je 
odgovorilo, da bi parkirni prostor najeli za celo leto. Proti pričakovanjem je 45% ljudi 
odgovorilo, da parkirnega prostora sploh ne potrebujejo. Samo 10% ljudi je 
odgovorilo, da bi parkirni prostor občasno potrebovali njihovi obiskovalci. 
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Komercialne dejavnosti na območju CSU Rog 

Na vprašanje kaj bi si v sklopu komercialnih dejavnosti v novem CSU Rog želeli 
obiskovalci, kjer so bili predlogi že podani in je bilo možnih več odgovorov, so se 
želje vprašanih razporedile tako, da je 29% pripadlo želji po knjigarni v novem CSU 
Rog, 20% odgovorov je pripadlo želji po kavarnah in bifejih, 20% želji po restavraciji, 
18,8% želji po prodajnih galerijah, in 12,7% želji po trgovini s kolesi oz. posameznimi 
deli ter popravljalnici koles. 

Pod alinejo drugo so bili dopisani še naslednji predlogi: 

Trgovine za:  

- Urbane kulture. 

- Amaterske umetnike. 

- Spominke (domača slovenska obrt),. 

- Pekarna. 

- Pripomočki za slikarje. 

- Umetniški artikli, bio in eko izdelki. 

- Bio ali vsaj integrirano pridelano sadje in zelenjava. 

- Pekarna, čevapi. 

- Osnovne vsakodnevne življenjske potrebščine. 

Storitve (katere): 

- Športne aktivnosti. 

- Jezikovni tečaji. 

- Dopolnilne storitve za umetnike. 

- Okvirjanje slik. 

- Info točka. 

- Mali obrtniki, ki nudijo storitve, ki manjkajo v centru Ljubljane (šivilja, čevljar, 
ključavničar). 

- Poceni hitri prigrizki. 

- Šiviljstvo, krojaštvo, čevljarstvo, manjša popravila. 
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Zaključek 

Dogodka se je udeležilo 25 prebivalcev, med njimi so bili dokaj enakomerno 
zastopani predstavniki vseh generacij. Na pisne vprašalnike je odgovorilo 20 
udeležencev. Na splošno lahko udeležbo na delavnici ocenimo kot zadovoljivo, 
razpravo pa kot zelo produktivno. Kot je razvidno iz zapisnika je bila večina prisotnih 
pripravljena sodelovati in posredovati svoje mnenje. Prebivalci so izkazali skrb do 
prostora, v katerem živijo, in do someščanov.  

Kot je bilo pričakovati, so prisotne zanimala predvsem vprašanja o tem, kaj se bo 
dogajalo v »novem« Rogu, kakšen bo program ali pa komu bodo namenjeni 
predvideni ateljeji⁄delovni prostori? Del razprave se je dotaknil tudi vprašanja garaž in 
njihove dostopnosti. Poleg tega pa je, morda nekoliko presenetljivo, udeležence 
delavnice tudi zaskrbelo kam bodo šli sedanji »Rogovci«, ki trenutno delujejo in 
ustvarjajo v prostorih stare tovarne Rog. 

Razprava na delavnici in odgovori na vprašalnik lahko ponudijo Mestni občini 
Ljubljana obilo dodatnih vhodnih podatkov pri nadaljevanju prenove nekdanje tovarne 
Rog. Glede na to, da je načrtovanje že v bolj ali manj zaključni fazi, so lahko rezultati 
uporabni predvsem za pogovore z bodočim zasebnim partnerjem ter npr. pri 
oblikovanju pogojev za najem lokalov. 

Pomemben poudarek pa je bil podan tudi na koncu razprave. Eden izmed 
udeležencev je pripomnil, da je razprava sicer dobrodošla, da pa bi se razprava o 
temah, o katerih se je govorilo na delavnici, morala odpreti že prej, v fazi priprave 
OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta) za območje tovarne Rog, saj 
bi bilo takrat mogoče rešiti nekatera vprašanja, ki jih danes ni več mogoče. 

 

Zapisala: Marko Peterlin, Kaja Strle (IPoP) 

 

 


