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Zadeva: nadaljevanje dogajanja v avtonomnem centru Rog  
  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v imenu Svetniškega kluba Levica 

zastavljamo županu MOL svetniška vprašanja in prosimo za odgovore.  

 

Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča morajo uporabniki Avtonomne tovarne Rog, ki so se izpostavili 

kot posestniki in proti katerim je občina vložila tožbo, plačati skupaj skoraj 50.000 EUR sodnih 

stroškov. Osem posameznikov, ki večinoma delajo kot prostovoljci oziroma imajo nizko pokojnino, 

mora plačati od 5.000 EUR do 8.000 EUR kazni.   

 

Opuščeno tovarno Rog so leta 2006 zasedle angažirane skupine umetnikov in aktivistov. Zasedba je 

bila tudi odgovor na privatizacijo in plenjenje skupnega premoženja ter izginjanje skupnega prostora. 

Pred tem je industrijski kompleks tovarne Rog propadal in sameval več kot desetletje, vse od 

ustavitve proizvodnje koles leta 1991. Omenjenim osmim posameznicam in posameznikom je skupaj 

z drugimi aktivistkami in aktivisti ter kolektivi uspelo vzpostavili odprt in avtonomen produkcijski 

prostor, imenovan Avtonomna tovarna Rog. Uporabniki in uporabnice so prostore zavarovali, očistili 

in uredili v ateljeje, delavnice, galerijske prostore, vadbene prostore, dva skate parka, koncertno 

dvorano, prostore za rekreacijo, učenje slovenskega jezika, druženje in različne prireditve ter socialni 

center. Socialni center Rog se vsa leta delovanja aktivno bori na področju človekovih pravic, za 

Rome, begunce, migrantske delavce in druge na rob družbe odrinjene skupine. Na področju tovarne 

Rog tako deluje 15 organiziranih kolektivov in približno 15 posameznic in posameznikov v skupno 

30 urejenih prostorih. 

 

Kljub poskusom zatrtja in omejevanja dejavnosti s strani mestnih oblasti (nepripravljenost na podpis 

pogodbe o začasni rabi in onemogočanje priklopa na javno električno omrežje) so uporabniki in 

uporabnice tovarne Rog s svojo samoiniciativnostjo, iznajdljivostjo in sodelovanjem v desetih letih 

ustvarili eno izmed glavnih prizorišč urbane kulture, kritične misli in angažiranega delovanja na 

nivoju mesta, države in širše. V Avtonomnem centru Rog se odvija neodvisna, nekomercialna 

umetniška produkcija, ki je odprla vrata vsem prebivalcem in obiskovalcem tega mesta; tega tudi 

občina kot lastnik ne more kar tako izprazniti in izbrisati.  

 

Uporabniki in uporabnice Tovarne Rog so kljub izgubljenim tožbam sporočili, da se bodo še naprej 

borili za kritičen, nekomercialen prostor solidarnosti, prostor kulture in športa, druženja, učenja in 

ustvarjanja ter prostor, namenjen najbolj ranljivim družbenim skupinam.  

 

Avtonomni prostori v mestu lahko ponudijo možnost drugačnega načina upravljanja in organiziranja 

skupnosti in so zato pomemben del urbanih središč, kot je Ljubljana. Mestna oblast mora znati 

prisluhniti tudi drugačnemu načinu delovanja in ga spodbujati, saj v takšnih oblikah samoorganizacije 

vzniknejo vsebine, ki se drugje ne bi imele možnosti razviti. Tovrstne skupnosti navadno razmišljajo 



 

 

izven ustaljenih družbenih okvirov, so solidarnostno in ne komercialno naravnane in predstavljajo 

platformo za ustvarjanje alternativnih praks. Mesto mora podpirati tovrstne samoorganizirane 

skupnosti in omogočiti avtonomijo za njihovo delovanje. Njihovo delovanje dragoceno bogati naše 

mesto s solidarnostjo, alternativno kulturo in drugačnim mišljenjem.  

 

Glede na zapisano v Svetniškem klubu Levica prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Ali se je 

MOL pripravljen odreči vsaj delu plačila stroškov uporabnikov Rog, ki še niso bili poplačani? Kako 

namerava MOL nadalje ukrepati? Ali bo MOL v primeru, da jih namerava deložirati tudi na silo, 

lahko jamčil za varnost vseh ljudi, ki v njem delujejo? Kaj namerava MOL v tem primeru storiti z 

vsemi umetniškimi deli, inštalacijami, glasbeno in telovadno opremo ter drugo lastnino uporabnikov? 

Ali bo občina priskrbela nadomestne prostore za nadaljevanje družbeno koristnih dejavnosti? Kaj 

namerava MOL storiti v primerih ljudi, ki so socialno odvisni od storitev Avtonomnega centra Rog, 

da ne bi prišlo do negativnih posledic? Ali je MOL ob zagotovljenem sodelovanju uporabnikov in 

uporabnic Roga pripravljen z njimi diskutirati o rešitvi sporov, da bi se izognili nasilnim scenarijem 

in situacijam, kakršna se je zgodila leta 2016?  

 

Preko informacijske pooblaščenke smo vložili zahtevek za dostop do informacije javnega značaja – 

prosili smo za zapisnike sestankov predstavnikov MOL s predstavniki uporabnikov tovarne ROG o 

nameravanem rušenju objektov tovarne Rog iz junija 2016. Kljub urgencam informacijske 

pooblaščenke zahtevanih dokumentov nismo prejeli, saj naj bi vsebovali podatke, ki lahko škodujejo 

izvedbi sodnih postopkov in predstavljajo ogrozitev interesov MOL v postopku. Na podlagi odločbe 

IP z februarja 2019 nam bi moral pristojni organ zapisnike posredovati najkasneje do 2. 4. 2019, 

vendar dokumentacije še vedno nismo prejeli. Zanima nas, kdaj jo lahko pričakujemo.  

 

S spoštovanjem,                                       

                              Milan Jakopovič, 

                                                                                   vodja svetniškega kluba Levica 

 

 


