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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeče svetniško vprašanje : 

 

Prihodki proračuna iz naslova dohodkov in dobička, ki tvorijo skoraj polovico proračuna, so z ozirom 

na podatke v letu 2009 in 2010 načrtovani zelo optimistično. Dobički obstoječih podjetij so padli za 

več kot 60%, proračun pa ne vzpostavlja resnih vzvodov za razvoj podjetništva, ustvarjalnosti in 

novih delovnih mest. Ne vzpostavlja torej tistih osnovnih temeljev, ki potencialno polnijo proračun. 

Zagotovljene kupce imajo le javna podjetja, ki imajo sistem položnic, katerih trend je v poviševanju.  

V Statutu MOL je v 18. členu, pod točko 3. pod  NALOGE MOL zapisano; 

SPODBUJA GOSPODARSKI RAZVOJA MOL-a TAKO DA: 

- OMOGOČA POGOJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 

- OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA GOSTINSTVA, TURIZMA IN KMETIJSTVA 

- POSPEŠUJE RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 

Še v zaključnem računu za 2009 je imelo podjetništvo simboličen prostor in simbolična vlaganja. Na 

to smo opozorjali že pri razpravi o zaključnem računu za 2009. V osnutku odloka o proračunu za leto 

2011 je izplahnela še tista simbolika, ki je bila vezana na gospodarstvo in razvoj podjetništva. Na 

strani II/110 je bilo v osnutku proračuna omenjeno;vse naloge povezane s podjetništvom se prenesejo 

na dejavnosti, ki jih opravlja Tehnološki park Ljubljana. Iz predloga proračuna je izpadla tudi ta 

trditev. 

Strateški cilj Evropske unije je dvigniti zaposlenost delovno aktivnega prebivalstva iz  sedanjih 69% 

na 75% do leta 2020 .  Delovna mesta,  za katere mora posredno vzpostavljati pogoje tudi Mestna 

občina Ljubljana, bi morala slediti aktualnim trendom v Evropi. Za vse te priložnosti je nujna 

ustrezna organiziranost v občinski upravi, strateški svet sestavljen iz raziskovalcev, prenosnikov 

znanj, podjetnikov, uporabnikov in civilne družbe. Če je eden izmed njih v tej verigi Tehnološki park, 

sprašujem: 

Kakšna je vloga Tehnološkega parka, kakšni so načrti, trenutni rezultati, koliko novih podjetij 

in delovnih mest se tam ustvari znotraj enega leta?Koliko sredstev je MOL vložil v Tehnološki 

park, kakšne zahteve je MOL postavil kot pomemben ustanovitveni član? Kako se Tehnološki 

park povezuje  z MOL? Ali je Mestni svet že kdaj dobil rezultate delovanja Tehnološkega 

parka? Koliko mladih zainteresiranih podjetnikov lahko dobi danes prostor v Tehnološkem 

parku? Ali odigrava TP vlogo nepremičninskega posrednika? 

Kako je Mestna občina Ljubljana skladno z statutom in z razmerami, ki vladajo v 

gospodarskem sektorju, pripravljena na te izzive? 
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