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Zadeva: Vprašanje na 18. seji MS MOL: Kdaj, če sploh, bo dokončan Tehnološki 
park Brdo? 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana podajam 
naslednje pobude oz. vprašanja: 

Število brezposelnih v Ljubljani je še vedno večje, kot je bilo pred začetkom velike 
gospodarske krize, čeprav je od tedaj minilo že veliko let. V zadnjih desetih letih se je v 
Mestni občini Ljubljana veliko gradilo, vendar je bilo malo teh gradenj namenjenih 
zagotavljanju infrastrukture za nastajanje dolgotrajnih, kvalitetnih in dobro plačanih 
delovnih mest. V letu 2006 se je sicer začela gradnja Tehnološkega parka Brdo, katerega 
namen je ustvarjanje pogojev za prav takšne vrste zaposlitev. Do marca 2008 (preden je 
gospodarska kriza zajela Slovenijo!) je bilo po poročanju spletne strani Tehnološkega 
parka zgrajenih 7 poslovnih objektov (lokacije F1-F4 in F13/1-F13/3). Načrtovanih 
objektov Tehnološkega parka, pa je bilo še precej več. Maja 2008 si je novopostavljene 
objekte in zemljišča namenjena dokončanju Tehnološkega parka v družbi tedanjega 
predsednika slovenske vlade ogledal tudi tedanji predsednik Evropske komisije. V 
Slovenski ljudski stranki menimo, da je za dolgoročni gospodarski uspeh slovenske 
prestolnice in  ekonomsko neodvisnost njenih prebivalcev ključno zagotoviti pogoje za 
rast visokotehnoloških podjetij. Začnemo lahko z izpolnitvijo že zdavnaj obljubljenega. 
Zato nas v SLS zanima, katere nove objekte Tehnološkega parka Brdo bi po osmih letih ob 
ponovnem obisku lahko ugledal Jose Manuel Barroso in kakšen je njihov namen? Kdaj 
bodo namenu spodbujanja tehnološkega podjetništva tudi v praksi služila vsa zemljišča, 
ki so bila prvotno namenjena tej funkciji (npr. lokacije F7, F8, F9/10, F11) in ali MOL 
sploh še namerava razvijati to dejavnost na teh zemljiščih? Medtem je bila (najbrž z 
razlogom) v bližini zgrajena tudi Fakulteta za računalništvo in informatiko. Kateri objekti 
so namenjeni (ali načrtovani) za povezovanje dela fakultete s podjetji Tehnološkega 
parka (kar v razvitih visokotehnoloških državah priznavajo kot odločilen pristop za 
uspeh tovrstnih parkov)? 

SS SLS  

                                       JANEZ ŽAGAR 


