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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo oziroma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

 

Pobuda oziroma vprašanje se nanaša zgoščevanje poselitve v predelu Šiške in umestitev 

Potniškega centra LPP 

 

Območje v Šiški med Litostrojsko, Celovško in Cesto ljubljanske brigade postaja eno najbolj 

gosto naseljenih in intenzivno pozidanih območij v Ljubljani. Poleg Celovških dvorov in 

Aleje se že gradijo stanovanjski stolpiči na severnem delu in na zahodnem robu še dve 

stanovanjski stolpnici, ki naj bi bili med najvišjimi v Ljubljani. 

Tudi v neposredni okolici, že takoj na drugi strani celovške se nahajajo gosto naseljene 

stanovanjske soseske in velika industrijsko-poslovna območja.  

Hkrati pa se tik ob stanovanjskih stavbah Celovških dvorov in na drugi strani stanovanjskih 

blokov ob Litostrojski cesti nahaja Potniški center LPP s parkiriščem za avtobuse in 

servisnimi prostori. 

Pred približno tremi leti je MOL pričela s pripravo prostorskega načrta za gradnjo novega 

servisno-vzdrževalnega centra, upravnih prostorov ter parkirnega platoja z nadstrešico za 

parkiranje avtobusov. Arhitekturni načrti, ki jih je mogoče zaslediti sicer predvidevajo 

ozelenitev območja, predvsem ozelenitev strehe nad parkirnim platojem. Kakšna bo dejansko 

končna rešitev mi ni znano. Postavlja pa se mi vprašanje, če ni bolj smiselno celoten Potniški 

center LPP preseliti na drugo lokacijo. 

Gosto poseljeno območje v neposredni okolici bi namreč potrebovalo več javnih, odprtih 

zelenih površin. Nisem prepričan, če bi ozelenitev strehe parkirnega platoja bistveno 

povečala kvaliteto bivanja v tem novem gosto poseljenem predelu Šiške. 



 

 

Izrazita zgostitev in povečanje poselitve bi po mojem mnenju narekovala zagotovitev 

dodatnih javnih in odprtih zelenih površin ter prostorov za kulturne, športne in družabne 

dejavnosti, ki bi območje razbremenile in povečale kvaliteto bivanja vsem obstoječim in 

predvsem novim stanovalcem tega predela.  

V mestu z nazivom zelene prestolnice, bi morda veljalo razmislili o selitvi avtobusnega 

parkirišča in servisnih objektov LPP nekam na obrobje. Predvsem pa ga umakniti iz sredine 

ene najbolj gosto naseljenih stanovanjskih sosesk v Ljubljani. 

 

V zvezi z navedenim naslavljam naslednje: 

- Kakšna je predvidena časovnica sprememb na območju Potniškega centra LPP? Kdaj bi se 

okvirno lahko pričelo z investicijo in kdaj je predvidena realizacija? 

- Kaj bi pomenila selitev parkirišča in servisnih objektov LPP oz. celotnega Potniškega 

centra LPP na drugo lokacijo? Ali obstaja kakšen bistven zadržek poleg verjetno razlike v 

strošku? 

- Na kakšen način namerava MOL zagotoviti dovolj javnih, odprtih zelenih površin ter 

prostorov za kulturne, športne in družabne dejavnosti na tem območju v Šiški, ki postaja eno 

najbolj gosto naseljenih predelov Ljubljane? 

 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

  mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 


