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Zdaj še fablab, 
kmalu pa letni 
kavarniški paviljon
Zadnje desetletje je v kontejnerju na Petkovškovem nabrežju deloval 
najmanjši javni »fablab« v Evropi – RogLab, z odprtjem Centra Rog 
prihodnje leto pa bo Ljubljana dobila enega največjih. V obeh oblikah 
je namenjen vsem zainteresiranim, še posebej pa izdelovalcem, ki v 
ustvarjalnem okolju in s pravo opremo lahko laže udejanjijo svoje zamisli.

ALENKA KLUN

Kot nam je povedala Renata Zamida, direktori-
ca javnega zavoda Center Rog, lahko na primer 
otroci v Roglabu »ustvarjajo potiskane majčke in 
robotke, poklicni oblikovalci in študentje vse od 

nakita in oblačil do pručke in čolna ali denimo 
inovativne tkanine iz ostankov sadja. V zad-
njem času je bila dobesedno oblegana delavnica 
reciklaže srebrnega nakita, na kateri so se tako 

udeleženci brez izkušenj kot profesionalke pre-
izkusili v oblikovanju nakita. Delavnico bomo 
zato ponovili.« 

Prek pilotnega projekta RogLab, nagraje-
nega za inovativnost, so prihodnost Centra 
Rog načrtovali skozi desetletje sodelovanja 
z uporabniki, med katerimi je kar 70 odstot-
kov žensk. Novi kulturni in družabni prostor 
bo zato odgovarjal na dejanske potrebe raz-
ličnih skupnosti, pojasnjuje Meta Štular, ki je 
razvijala in vodila RogLab, in našteva: »Za 
tiste z ustvarjalno žilico bodo v pritličju raz-
lične proizvodne delavnice – mizarska, kovi-
narska, tekstilna, steklarska, keramična, zeleni 
lab, ki se bo osredotočal na varovanje okolja, 
3D-lab in ne nazadnje kuharski lab.« Obli-
kovalci vseh generacij se bodo tu lahko nau-
čili dela z raznimi stroji in s pomočjo hišnih 
tehnikov svoje ideje spreminjali v otipljive 
predmete – od oblačil in keramičnih krožni-
kov do nakita in lesenih čolnov. Ustvarjalce in 
podjetja, ki želijo razviti uporabne predmete 

z dodano okoljsko in družbeno vrednostjo, 
bodo podprli z možnostjo brezplačne uporabe 
individualnih projektnih studiev v drugem in 
tretjem nadstropju, medtem ko bo mladini 
namenjen skupni delovni prostor v sklopu 
programa Mladi Rog.

Med profesionalnimi in že uveljavljenimi 
uporabniki RogLaba je tudi modna obliko-
valka Petja Zorec, ki je prav tam razvila dežni 
plašč za gibalno ovirane ljudi, glede novega 
Centra Rog pa se veseli predvsem »možnosti 
srečevanja ljudi z različnih področij, ustvar-
janja skupnosti kreativnih posameznikov, 
ki lahko skupaj tvorijo lepo ekipo«. Pritrjuje 
ji tudi stanovska kolegica Alja Drame, ki upa, 
da bodo nadarjeni in perspektivni oblikovalci 
na enem mestu našli vse odgovore in rešitve 
za nadaljnje ustvarjanje.

Omeniti velja še produktno oblikovalko 
Tamaro Lašič Jurković, ki je v malem fablabu 
z laserskim rezalnikom izdelala zložljivo luč-
ko po imenu Šnavcer. Oblikovalcu keramike 
Roku Oblaku pa so v RogLabu pomagali pri 
razvoju kalupov za keramične izdelke. Kot 
pravi Oblak, bo na tem področju možnosti 
za uspešno delo kmalu še več, saj bo v Centru 
Rog zaživela steklokeramična delavnica, kjer 
bodo na voljo še dodatne tehnologije za obli-
kovanje keramike in seveda stekla.

V kompleksu, katerega odprtje načrtujejo 
leta 2023, bo tudi pet rezidenčnih projektnih 
prostorov, namenjenih izmenjavam s podob-
nimi centri v tujini. V prvem nadstropju 
bo nova enota Mestne knjižnice Ljubljana, 
Knjižnica Rog, ob kateri bo kavarna z izho-
dom na teraso s pogledom na Ljubljanico. 
V istem nadstropju bo velika prireditvena 
dvorana na kar 700 kvadratnih metrih, v kate-
ri bodo potekale modne revije, priložnostne 
razstave, prodajni oziroma sejemski dogodki, 
različna predavanja in konference – prednost 
bodo imele teme iz oblikovanja, obrti, izde-
lovalništva, varovanja okolja, arhitekture …

Če ste se v zadnjem obdobju sprehodili 
mimo gradbišča na območju Roga, ste lahko 
opazili, da RogLaba ni več na znanem mestu. 
Odslej ga najdete na njegovi končni lokaci-
ji, v novem mestnem Parku izbrisanih, kjer 
bo do uradnega odprtja Centra Rog še nap-
rej deloval kot fablab oziroma izdelovalniški 
prostor, nato pa bo doživel preobrazbo v letni 
kavarniški paviljon. Ponudba bo zaokrožena 
z restavracijo in bistrojem z vegansko delika-
teso na strani kompleksa, ki gleda na Petkov-
škovo nabrežje.

1  V okviru projekta graFEM, 
ki spodbuja žensko grafitarsko 
in street art kulturo, je 
umetnica NezPez leta 2020 
beli kontejner odela v novo 
podobo. Kot omenjeno je 
med uporabniki RogLaba 
kar 70 odstotkov žensk. To je 
evropski unikum na področju 
tehnoloških organizacij. 

2  Za razvojni model 
RogLaba je leta 2018 mesto 
Ljubljana prejelo nagrado 
za inovativnost evropske 
mreže Eurocities: priznanje za 
izjemne dosežke na področju 
dejavnosti, ki izboljšujejo 
kakovost življenja meščanov.

3  Izdelovalniški prostor na 
30 kvadratnih metrih ponuja 
3D-tiskalnike, laserski rezalnik 
in gravirni stroj ter CNC-
rezkar. Poudarek je prav na 
dostopnosti produkcijskih 
orodij. Prek izkušenj, ki so jih 
nabrali v zadnjem desetletju, 
bodo v Centru Rog vsebine, 
partnerstva in načine delovanja 
nadaljevali in nadgradili v 
(veliko) večjem merilu.

4  Novi Park izbrisanih 
bo okoliške prebivalce 
in naključne obiskovalce 
pričakal s sadnim drevjem, 
velikimi zelenimi površinami 
(skupno 8000 kvadratnih 
metrov) in priložnostnimi 
dnevnimi prireditvami. Na 
Petkovškovem nabrežju, ki bo 
po obnovi namenjeno pešcem, 
pa bodo tudi trgovinice z 
različnimi lokalnimi izdelki.
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Pogled v prihodnost
RogLab v malem merilu, ki bi ga lahko primerjali denimo z garsonjero, 
napoveduje, kakšno bo poslanstvo Centra Rog na skupno zajetnih 
8.500 kvadratnih metrih na območju nekdanje tovarne Rog. Z opremo 
za prototipiranje je bil mali kontejner v zadnjem desetletju podpora in 
odskočna deska oblikovalcem, umetnikom in podjetnikom pri izvedbi 
pogosto drznih zamisli – mnoge izmed njih so odgovor na izzive 
sodobnega življenja. Roglab bo deseto obletnico delovanja praznoval 
v sredo, 12. oktobra. Tam bo med 16. in 19. uro popoldne odprtih vrat.




