
 

organizacija:  

vodja sprehoda: 

LJUBLJANA - TEHNOLOŠKI PARK

"PAVZA" V TEHNOLOŠKEM PARKU

Petek,  8. maj 2015, ob 14.00 uri

Tehnološki park Ljubljana Brdo - ob ribniku
RRA LUR v sodelovanju s TP Lj in Društvom Pazi!park

Gaja Trbižan in Aidan Cerar

Sprehod bo potekal po Tehnološkem parku, ki je znan po modernih poslovnih 

prostorih za visokotehnološka podjetja, ponaša pa se tudi s prijetnim zelenim 

okoljem. Na sprehodu si bomo ogledali odprte javne prostore ob poslovnih 

stavbah ter se o njih ipogovorili. Kakšen je Tehnološki park za peša enje, kakšen za 

malicanje, druženje in sprostitev med napornim delavnikom? Kje spoznavamo 

sodelavce? In kako pravzaprav vsakodnevno prihajamo na delo? 

Tehnološki parki namre  nimajo lokalnih prebivalcev, pa tudi ne naklju nih 

obiskovalcev, zato utrip javnega življenje oblikujejo predvsem tam zaposleni 

posamezniki. Prav za te pa je pomembno, da se povežejo v skupnost, saj je po eni 

strani prijetno poznati sosede po drugi pa skupnost daje ob utek varnosti. Poleg 

tega je znano, da se je mnogo najboljših sodelovanj za elo ravno med sproš enimi 

druženji, kaj ne? 
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