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Brdo v Ljubljani, kjer že delujejo tri tehnične fakultete ljubljanske
univerze, bi se lahko razvilo v osrednje slovensko tehnično in
tehnološke središče. Na to območje se nameravata namreč preseliti
še fakulteti za strojništvo in farmacijo. Vrednost vsake izmed obeh
novih stavb je ocenjena na 40 milijonov evrov.

VASILIJ KRIVEC

NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

Univerza v Ljubljani ima ob fakultetah za kemijo (na fotografiji) in računalništvo na Brdu še 50 tisoč
kvadratnih metrov zemljišč, kamor se bosta v prihodnje zelo verjetno preselili fakulteti za farmacijo in
strojništvo.
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Na tem mestu, lokacija leži v katastrski občini Brdo, trenutno že delujejo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za
računalništvo in informatiko, Biotehnična fakulteta in Nacionalni inštitut
za biologijo. Na Univerzi v Ljubljani, ki je tudi lastnica zemljišč, potrjujejo,
da je na tem območju predvidena še gradnja fakultet za farmacijo in strojništvo,
potem pa bodo z gradnjo fakultet na teh lokacijah končali.

Vsekakor bi lahko to območje doživelo nesluten razvoj. V Tehnološkem parku
zraven omenjenih fakultet posluje kar nekaj visokotehnoloških podjetij,
univerzitetni razvoj v bližini pa bi lahko pritegnil še nova.

Premalo prostora za farmacevte
Razlogi za selitev iz območja Aškerčeve ceste na obrobje Viča so v obeh primerih
podobni.
Kot nam je povedal dekan Fakultete za farmacijo dr. Borut Božič, imajo
premalo prostora za raziskovalno dejavnost in druge aktivnosti, ki jih morajo kot
fakulteta izvajati.
Božič izpostavlja, da farmacija v Sloveniji predstavlja zelo pomemben delež v 
bruto domačem proizvodu, predvsem na račun Leka in Krke, zato ima tudi 
njihova fakulteta velike možnosti za razvoj ne le študijskih, ampak drugih 
programov, ki pa jih na sedanji lokaciji ne morejo ustrezno razvijati

Strojna fakulteta rabi več laboratorijev
»Naša stavba je za današnje razmere povsem neprimerna, rabimo več
laboratorijev. Ker nimamo dovolj ustreznih prostorov, moramo zavračati nekatere
projekte, kar pomeni velik izpad prihodka. Zato je selitev na novo lokacijo v bolj
ustrezno stavbo nujna,« pa nam je povedal dr. Branko Širok, dekan Fakultete
za strojništvo, ki stoji manj kot sto metrov stran od Fakultete za Farmacijo.
Širok je še izpostavil, da bodo lahko vse fakultete na novi lokaciji dosegle več
dodane vrednosti, saj lahko institucije, ki izvajajo najvišje ravni razvojno-
raziskovalnega dela, ustvarijo neslutene rezultate in s tem zelo visoke dodane
vrednosti.



Zaenkrat le idejni projekti

Nobena izmed fakultet za enkrat še nima izdelanih konkretnejših projektov,

znanih je le nekaj najbolj osnovnih podatkov. Nova stavba Fakultete za strojništvo
naj bi imela okoli 26 tisoč kvadratnih metrov, stala pa bo do 40 milijonov evrov.
Trenutno na fakulteti, v najboljšem primeru bi lahko z gradnjo začeli v dveh letih,
zbirajo idejne zasnove, prav tako še izdelujejo okvirno finančno konstrukcijo in
možne modele financiranja, pri čemer na izključujejo možnih javno-zasebnih
partnerstev z velikimi slovenskimi podjetji, za katere že sedaj razvijajo tako
tehnične kot tehnološke rešitve.

Prav tako 40 milijonov evrov naj bi po prvotnih ocenah stala popolnoma
opremljena stavba Fakultete za farmacijo, ki bo sicer za tretjino manjša od stavbe
fakultete za strojništvo. Dekan Borut Božič pojasnjuje, da je oprema za njihove
laboratorije, v katerih morajo biti pogoji povsem nadzorovani, precej draga, zato
je tudi celotna investicija na kvadratni meter precej višja. Sicer pa je tudi ta
projekt še v povojih.

Zemljišča bodo ostala v lasti univerze

Iz rektorata Univerze v Ljubljani so nam sporočili, da lastništva zemljišč ne bodo
prenesli na omenjeni fakulteti. Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem
ljubljanske univerze namreč določa, da bo univerza po izgradnji obeh fakultet
ostala lastnica zemljišč. Na drugi strani bosta fakulteti ob preselitvi na novo
lokacijo dobili v upravljanje novo stavbo in pripadajoča zemljišča.

In kaj bo z sedanjimi stavbami omenjenih fakultet ob Aškerčevi cesti? Zelo
verjetno jih bodo uporabljale druge fakultete. V prostore nekdanje kemijske
fakultete, ki se je že preselila na Brdo, se bodo na primer odvijale dejavnosti
AGRFT.

Članek je izšel v tiskani izdaji 07.02.2017, št. 26/2017 .
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