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HENRIKE VON DEWITZ:  
Ogroženi osvobojeni prostori v Ljubljani.  

Umetniki se upirajo izpraznitvi zasedenega središča.  
 
 
 
Jungle World št. 21, 26. maj 2016 

 
 
             

Samo ne kolesce v sistemu 
 
V središču Ljubljane, slovenskega glavnega mesta, se nahaja Kulturni center Rog. Pred 
desetimi leti so to nekdanje tovarniško ozemlje zasedli politično angažirani umetniki in 
študentje.  Danes mesto želi porušiti dele kompleksa in ga spremeniti v komercialni 
umetniško-kulturni center. Zasedbenice in zasedbeniki bi radi preprečili, da bi se to zgodilo. 
 
HENRIKE VON DEWITZ 
 
S stropa visijo kosi blaga in trapez in na veliki krogli po prostoru balansira cirkuška artistka, 
po zraku letijo bakle, vmes pa ob spremljavi kontrabasa zazveni klavir. Cirkus Cirkusarna 
ponuja prostor za akrobatske predstave, delavnice in ljubitelje improvizacije. Gre za enega 
izmed številnih projektov v zasedenem umetniškem in kulturnem centru Rog v Ljubljani. V 
vsakem kotičku trinadstropne glavne stavbe in sosednjih manjših stavb se nahajajo 
skulpture in stenske poslikave. Iz zgornjih nadstropij se skozi okna, ki so zasilo zakrpana z 
vsemi možnimi materiali, širi razgled na prostrano dvorišče, kjer se nahaja Socialni center 
Rog, pred njim pa vrtiček s klopmi in stoli za počitek. S strehe nekdanje tovarniške stavbe 
se širi pogled na celotno slovensko prestolnico z gradom in elegantno urejenim starim delom 
mesta, na blokovske komplekse in gore v daljavi. Tik ob 7000 kvadratnih metrov prostranem 
ozemlju Roga se vije Ljubljanica. 
 
Opisana idila pa je varljiva, saj je rušenje prvih stavb načrtovano že v juniju. Več kot 15 
različnih kolektivov trenutno s skupnimi močmi poskuša, da do tega ne bi prišlo in na noge 
postavlja raznolik kulturni program. Skupaj iščejo dialog in odločevalcem poskušajo 
pojasniti, kako veliko izgubo bi za mesto pomenilo rušenje zasedenega tovarniškega 
kompleksa. 
 
Od usnja do koles do umetnosti 
 
Ozemlje, ki je bilo zasedeno pred desetimi leti, ima za sabo dolgo zgodovino. Zemljišče je 
leta 1871 kupil Ivan Janeš in na njem postavil strojarstvo, ki je leta 1900 prešlo v roke Karla 
Polaka, ki je poslopje moderniziral in razširil proizvodni obrat. Tovarna je proizvajala 
predvsem usnjarske izdelke za vojsko in mornarico, ki so jih prodajali v mnoge evropske 
dežele. Leta 1937 je podjetje bankrotiralo in kupilo ga je strojarstvo Indus. Indus je še 
naprej trgoval tudi med drugo svetovno vojno vse do leta 1945, ko je prišlo do razlastitve in 
podržavljenja tovarne.  
V petdesetih letih so ozemlje preuredili v proizvodni obrat za kolesa znamke Rog. Sredi 
osemdesetih je podjetje lepo uspevalo in proizvajalo okrog 350 000 koles letno, prodajali jih 
niso le v Jugoslavijo, temveč tudi v ZDA in na Kitajsko. Leta 1991 je bila proizvodnja v osrčju 
Ljubljane zaradi visokih logističnih stroškov ustavljena in vse proizvodne dejavnosti so bile 
prestavljene na industrijsko območje na obrobju mesta.  
 
Za tem je bila tovarna 15 let prazna. Sprva je bilo v načrtu, da se posest nanovo dodeli in 
nameni za nadaljno industrijsko rabo, začel se je proces ponovne privatizacije. Potekali so 
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tudi pogovori o alternativnih oblikah rabe. Leta 1998 je bil Rog zavarovan kot industrijska 
kulturna dediščina. Pri raziskovalnem projektu o kulturnih središčih, ki ga je izvedel Mirovni 
inštitut v Ljubljani, je bil Rog leta 2000 predlagan kot center za likovno umetnost, ples, 
glasbo in gledališče in tako postal prizorišče 4. mednarodnega festivala mladih umetnic in 
umetnikov in 17. bienala industrijskega oblikovanja. S prodajo zemljišča LB-Hypo-Banki leta 
2001 je bil proces ponovne privatizacije zaključen. Po izdelavi novega prostorskega načrta 
je nastala iniciativa za revitalizacijo soseske okrog Roga, zaradi česar je mesto Ljubljana 
leta 2002 z lizing pogodbo odkupilo tovarno. Prvi premisleki o renovaciji pa so bili zaradi 
finančnih težav prestavljeni.  
 
Marca 2006 so politično angažirani študentje, umetniki in ostali zasedli območje, da bi na 
njem ustvarili neodvisni kulturni center, ki bi v nasprotju z obstoječo Metelkovo1 ponudil še 
kaj več kot le klube in bare ter služil politični in kulturni izmenjavi. V letu zasedbe je bil za 
župana izvoljen Zoran Janković, ki je prva pogajanja z zasedbenicami in zasedbeniki 
uporabil za svojo kampanijo in jim najprej obljubil uradno pogodbo o začasni uporabi v 
okviru socialnega in kulturnega dela, ki bi bilo priznano s strani mesta. Pogodbe pa mesto ni 
nikoli podpisalo. Od leta 2012 Janković ponovno zaseda župansko funkcijo. 
 
Prve poteze 
 
Andrej Kurnik, docent politologije na Fakulteti za družbene vede, že od začetka sodeluje pri 
avtonomnem centru. Po njegovih besedah je bila kmalu po zasedbi sklicana prva 
Skupščina, ki se je je udeležilo okrog 150 ljudi in kjer je bilo različnim skupinam in 
posameznikom ponujena uporaba površine za kulturne in umetniške projekte. Ena izmed 
iniciativ je ustanovila Socialni center Rog in se posvetila zgodovinski predelavi zgodbe o 
izbrisanih, ki so leta 1991, po izstopu Slovenije iz Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, izgubili pravni status. Nato je Socialni center postal pomembno zbirališče in 
središče za integracijo bosanskih beguncev.  
 
Postopoma se je polnil tudi veliki trinadstropni tovarniški kompleks v središču Roga, kjer so 
nekdaj proizvajali kolesa. Ker jim je mesto po razmeroma kratkem času odklopilo elektriko, 
so umetnice in umetniki zgradili improvizirane stene in si uredili manjše ateljeje, ki se 
ogrevajo s pečmi in prinesli generatorje, avtomobilske akumulatorje in sončne celice za 
pridobivanje elektrike. Skozi leta se je ohranila le oskrba z vodo, vendar pa vzdrževanje 
sanitarij še naprej predstavlja velik izziv. Nekaj časa je prihajalo do konfliktov s posamezniki, 
ki so zgradbo uporabljali za bivalne namene ali pa jo zlorabljali za trgovanje z drogami;  to 
pa vsekakor ni bilo v skladu z načeli Skupščine, ki so že od samega začetka izključevala 
uporabo prostorov za gospodarske in zasebne namene. Redno so se odvijala zasedanja z 
namenom uresničevanja skupnih projektov in reševanja konfliktov. 
 
Leta 2006 je skupina mladih umetnikov ustanovila umetniški kolektiv Artgroup RGB, leta 
2007 pa je bil ustanovljen interdisciplinarni umetniški kolektiv Cirkulacija. Ostale pomembne 
iniciative, ki so oživile Rog, so bile med drugim Café Trotzky, Radical Education 
Collective in feministični festival Rdeče Zore. 
 
Prostor za gibanje 
 
Danes ima v Rogu svoje ateljeje okrog 25 umetnic in umetnikov najrazličnejših stilskih 
usmeritev, družbo pa jim delajo tudi tri galerije Kljub Vsemu, Boris in Zelenica. Slednjo je v 
oktobru 2015 odprl Danilo Milovanović. 23-letnik, ki že od 2012 dela v Rogu, je tukaj odkril 
prostor za svojo diplomsko razstavo, ki ga pred njim že tri do štiri leta ni nihče uporabljal. Po 

																																																								
1	(Jungle	World	38/2011	http://jungle‐world.com/artikel/2011/38/43978.html)	
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obnovi in vgradnji toplotne peči je v tem prostoru postavil galerijo, kjer odtedaj mesečno 
potekajo razstave, performansi in branja. 
 
Tatjana Kocmur, ki študira na Visoki šoli za umetnost je leta 2012 ustanovila Atelje 10. 
„Tretje nadstropje takrat še ni bilo tako živahno“ pravi umetnica, ki je odraščala v Argentini. 
Leta 2014 so se preselili v Atelje 10 tudi umetniki Francisco Tomsich (Urugvaj), Damian 
Vega (Španija) in Otto Urpelainen (Finska). V Rogu zaradi številnih gostov iz tujine in 
Erasmus študentov poteka živahna mednarodna izmenjava. Mnogi izmed umetnic in 
umetnikov uporabljajo predvsem materiale, ki so na razpolago v industrijskem okolju. 
Pogosto v svojih inštalacijah reciklirajo raznorazne predmete, na primer stare kolesarske 
gume, kartone, ostanke lesa in nadomestne dele. 
 
Iz zadnjega dela tovarniškega kompleksa, od koder se sliši glasno brušenje in ropot, se 
nahaja največji pokriti skate park v Evropi. Skaterji tako prihajajo v Ljubljano iz vse Evrope 
na mednarodna srečanja in koncerte.V drugem in tretjem nadstropju glavne stavbe sta si 
prostor uredili dve breakdance skupini, ki tam trenirata že osem let in sta v tem času 
ustanovili društvo Gor. Pred kratkim sta od mesta dobili na razpolago prostore izven 
tovarniškega ozemlja za izvajanje breakdance delavnic za mlade. Sarah Brizani je v 
zgornjem prostoru uredila Sisters Place, s katerim želi aktivirat predvsem ženske na 
breakdance sceni.Za sproščanje energije je namenjeno tudi pokrito nogometno igrišče v 
drugem nadstropju glavne stavbe. Tukaj potekajo tudi treningi kung fuja in tai chi chuana. 
 
Koncertna Dvorana, kjer koncerti redno potekajo od 2008, privlači številne mlade 
obiskovalce.Že deveto leto je član njene organizacijske ekipe Jasmin Pervanič:„Ko sem 
prišel v Koncertno dvorano, so mnogi zelo trdo delali, da bi na tem zapuščenem kraju 
vzpostavili vsaj minimalno kulturno dogajanje.  Ob tem pa je najpomembnejši koncept 
„ponudbe za vsakogar“, da od obiskovalcev nismo prisiljeni pobirati vstopnine od in da vse 
naokrog deluje neodvisno, z vsemi sredstvi, ki so na voljo. Na tem je treba trdo delati, če 
hočeš doseči visok nivo.“ Z majhno skupino desetih ljudi upravlja mednarodni spletni portal, 
preko katerega se lahko bandi iz vsega sveta prijavijo za koncerte. „Tedensko dobimo od 
bandov in podobnih projektov do 40 povpraševanj,“ pravi Pervanič. 
 
Rog se spreminja 
 
V preteklih dveh letih so nastale tri nove kulturne iniciative Živko Skvotec, Modri Kot in 
cirkus Cirkusarna, ki so pripeljale do generacijske menjave kot tudi do ponovne oživitve 
javnih in in kulturnih prireditev, kot so branja, filmske projekcije in politične diskusije. Izidor 
Barši je leta 2013 s 60-člansko skupino študentov filozofije in drugih humanističnih ved ter 
sodelavcev Radia Študent iskal prostor za neodvisne bralne seminarje. Njihov poskus, da bi 
zasedli neko prazno stavbo se je izjalovil zaradi pomanjkanje mestnega interesa. Preko 
osebnih poznanstev so naposled dobili ponudbo za uporabo prostorov v Rogu.„In tako smo 
zasedli zasedeno tovarno,“ se muza Barši. Zdaj že več kot eno leto v njem organizirajo 
tedenske filozofske bralne seminarje. 
 
Zadaj na dvorišču je skupina fotografov prenovila streho ene izmed stavb in renovirala nekaj 
prostorov. Postavili so bar in neke vrste dnevno sobo za branja in glasbene prireditve, Modri 
Kot, ki ponuja eksperimentalni glasbeni in literarni program. Cirkus pa je nastal kmalu po 
tem. Od zaostrovanja na meji s Hrvaško preteklega leta Socialni center podpira tudi iskalce 
azila po celotni Sloveniji. Od novembra v njem mesečno potekajo kulturne prireditve. 
Prostovoljci, ki so avgusta 2015 ustanovili skupino Fronta brez meja, organizirajo 
demonstracije, mednarodne posvete in jezikovne tečaje angleščine in slovenščine. Safiullah 
Ebadi iz Afganistana za olajševanje medsebojnega sporazumevanja poučuje Farsi. Razen 
tega tedensko potekata umetniška delavnica in Café International, kjer se lahko srečujejo 
domačini in migranti. Iskalce azila pri uveljavljanju prošenj za azil podpirajo prostovoljci. 
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Rušenje s posledicami 
 
Aktivnosti se v Rogu množijo vendar pa se za ozemlje ponovno zanima tudi mesto. Že junija 
nameravajo porušiti prvi umetniški atelje Samorog, ker jim 14. junija poteče gradbeno 
dovoljenje. Na mizi je tožba za izpraznitev prostorov. Postopoma naj bi s tlemi izravnali tri 
stavbe in leta 2017 renovirali trinadstropno glavno stavbo. Kaj se bo zgodilo s sedanjimi 
uporabniki in uporabnicami, mesto ne razkriva. Ozemlje naj bi spremenili v okviru državno-
zasebnega partnerstva v Rog Contemporary Arts Center s 1 900 kvadratnimi metri 
razstavnih površin, 3 400 kvadratnimi metri produkcijske površine, ateljeji in umetniškimi 
rezidencami, umetniškimi trgovinami, prostori za seminarje, mediateko ter komercialno 
naravnanimi površinami, kot so parkirišča, stanovanja, trgovine, bari, restavracije in hoteli. 
Poudarek leži na komercialni rabi. 
 
Leta 2008 je arhitekturni biro MX-SI iz Barcelone zmagal na javnem razpisu mestne uprave 
Ljubljane za modernizacijo vendar pa se zdi, da mesto zanj še ni našlo investitorjev. Leta 
2010 se je Ljubljana udeležila centralnoevropskega projekta Second Chance, na katerem je 
bila nekdanja tovarna Rog uporabljena kot študija primera. Cilj projekta je razvoj strategij in 
konceptov, s katerimi bi obstoječo zasnovo oplemenitili v osrednje mestno kulturno 
zbirališče. 
 
Vprašanje je le, če je to potrebno. Odkar je Slovenija pristopila k EU, v Ljubljano prihaja vse 
več turistov, mestno središče se blešči kot redko kateri center vzhodne Evrope, kulturno 
življenje pa je potisnjeno na mestno obrobje. Življenje v središču si lahko namreč ob 
minimalni urni postavki 3,9 evrov na uro privošči le redko kdo. Župan Janković je že ob večih 
prilikah pokazal, da se z gradbenimi načrti lahko spodbuja nepotizem in zapravlja visoka 
evropska sredstva. 
 
Vse od februarja, ko so bili oznanjeni konkretni načrti mesta, pa se zasedbenice in 
zasedbeniki Roga in njihovi podporniki temu močno upirajo. Ob deseti obletnici zasedbe 
Roga so v marcu pripravili tritedenski kulturni program. Njegov moto se je glasil Rog vaš 
najboljši sosed- z vami že deset let, s čimer so se zasedbenice in zasedbeniki nanašali na 
reklamni slogan trgovske verige Merkator, nekoč pod vodstvom Zorana Jankovića.  
 
Rastko Pečar študira arhitekturo na Univerzi v Ljubljani in je v Rogu aktiven od 2008, začel 
je pri Socialnem centru, zdaj pa sodeluje pri Živko Skvotcu in Modrem Kotu. Tema 
njegove diplome je zanemarjanje socialnih vidikov v arhitekturi. S številnimi iniciativami, kot 
so vodenja po Rogu za prebivalce soseske, anketo med sosedi in simpozijem v aprilu 
letošnjega leta na strehi stavbe, na katero so bili povabljeni tudi mestni predstavniki, 
poskuša ob podpori Skupščine vzpostaviti dialog in kritikom pokazati, kaj se znotraj Roga 
pravzaprav dogaja in kakšno izgubo bi rušenje predstavljalo za ustvarjalno življenje v mestu. 
Cilj tesnega sodelovanja z Radiem Študent in novinarji drugih medijev je opozarjanje na 
pomanjkanje neodvisnih kulturnih ustanov. 
 
25. maja, na dan mladosti in nekdanji jugoslovanski nacionalni praznik ob rojstnem dnevu 
Josipa Broza Tita, je predvidena velika demonstracija proti načrtom rušenja. Tudi sicer si 
zasedbeniki in zasedbenice ne pustijo vzeti poguma in načrtujejo številna prenovitvena dela, 
na primer izgradnjo sanitarij. Julija Rogovci nameravajo odpreti svoja vrata za festival 
pouličnega gledališča, Ano Desetnico. 
 
Več informacij: http://tovarna.org/ 
 
 
Prevod: Meta Jesenko, Miha Poredoš 
 
Original: https://jungle.world/artikel/2016/21/54067.html 


