
 

 

 

Številka: 90000-5/2023-22        K 2. točki   
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MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje – dovoljenje za žaganje lip 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 

Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Ob križišču Celovške ceste s Korenčanovo ulico sta na fasadah dveh blokov ob Celovški cesti 263 

nameščena jumbo panoja. Pod njima je drevored visokih lip, ki očitno zakrivajo panoja. Lastnik ali 

lastniki panojev vsako leto odžagajo vrhove in obžagajo krošnje trinajstih (13) lip. S tem dejanjem 

omogočijo boljši pogled na reklamna panoja. Vseh teh trinajst lip je do sedaj nekako obstalo, njihove 

krošnje pa so za nekaj metrov nižje od ostalih lip. Krajani so že leta 2016 obrezovalce opozorili na 

neprimerno obrezovanje dreves, a so naleteli na neprijeten odziv s strani lastnika ali vzdrževalca panoja. 

O obrezovanju je bila obveščena  gospa Jazbinšek Nataša, vodja Oddelka za varstvo okolja Mestne občine 

Ljubljana. Njen odgovor je bil, da se krajanov to obrezovanje ne tiče.  

V mesecu juliju 2022, ko smo bili priča vročinskemu valu, so delavci Bojana Viranta  povsem požagali 

vrhove (2m) krošenj na omenjenih 13 lipah. Vse odžagane veje so pustili na tleh, in sicer na zelenicah, 

kolesarski stezi in celo pločniku. Po dveh mesecih so s kombijem z napisom Bojan Virant s.p.  nalagali 

posušene veje. Lipe so bile celo poletje brez krošenj in šele jeseni, ko je obilno deževalo, so na srečo 

ponovno ozelenele. 

1. Pristojni oddelek MOL sprašujemo, kdo je lastnik panojev na stavbi Celovška cesta 235 in 

Celovška cesta 269. 

2. Na kakšen način je bilo ugotovljeno, da lipe v drevoredu ob Celovški cesti motijo pogled na 

omenjena panoja, ki sta pritrjena visoko na blokih? 

3. Ali ima g. Bojan Virant dovoljenje za obrezovanje omenjenih lip? Če da, kdo mu ga je izdal? 

Lepo pozdravljeni, 

 

Mojca Sojar l.r. 

Samostojna svetnica NSi 


