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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 13. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo v zvezi z ognjemetom MOL in  nanj pričakujemo pisni odgovor. 

 

V letu 2014 si je Mestna občina Ljubljana prizadevala za pridobitev naziva »Zelena prestolnica 

Evrope 2016«. Po hudi konkurenci je uspela prepričati komisijo in tako je Ljubljana dobila ta laskavi 

naziv. Prav je, da ga tako tudi izkoristimo in da postopamo resnično v smeri »zelenega«, predvsem 

pa, da smo zgled, ki izkazuje, da se da »zeleno razmišljati« tudi, ko se veselimo in imamo številne 

prireditve. 

  

Poznana je dobra praksa občine Velenje, ki je sklenila, da ob koncu leta 2015 ognjemeta in koncerta 

letos ne bo, ker bodo proračunska sredstva ter del neporabljenih sredstev svetniških skupin in 

samostojnih svetnikov namenili za izboljšanje kvalitete življenja svojih občanov. Sredstva naj bi 

namenili šolam, bolnišnicam in odboru za pomoč bolnikom. 

  

Podajam svetniško pobudo in vprašanje v razmislek: morda pa bi se lahko Mestna občina Ljubljana 

in ostale občine v Sloveniji odločile za vstop v novo leto brez mestnega - občinskega ognjemeta - 

tako torej glede na situacijo v Sloveniji, ki je še vedno težka gospodarska situacija, podajam predlog, 

da se v Mestni občini Ljubljana odrečemo ognjemetu ob vstopu v novo leto. 

  

Lepo je, da bo čarobni čas Božiča in novoletnih praznikov odseval po vseh trgih in ulicah Ljubljane, 

saj je mesto zelo lepo okrašeno in osvetljeno tako, da je pravljičnost prikazana in upodobljena. 

Menim, da ognjemet za Silvestrovo dejansko ni nepogrešljiv ob zelo širokem spektru programskih 

vsebin – prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali v  tem predprazničnem času. 

  

Morda bi lahko ob polnoči na Silvestrovo namesto poka in dragega ognjemeta zaigrale fanfare in/ali 

topovske salve, lahko bi organizirali pohod na Ljubljanski grad z baklami,...(npr.: na Dunaju na 

novoletni dan igra orkester v živo pesem Na lepi modri Donavi,..itd. , Ljubljani pa bi si lahko omislili 

svojo lokalno tradicijo, ki bi bila zagotovo zanimiva tudi za obiskovalce Ljubljane) v organizaciji 

Mestne občine Ljubljana, ki velja za zeleno prestolnico in od katere se pričakuje, da bo vselej zeleno 

tudi postopala.  

  

To bi lahko bila vseslovenska akcija občin, v kateri bi neporabljena finančna sredstva proračuna 

porabili za koristne projekte: 

 

·        socialno ogrožene družine bi lahko obiskal eden od treh dobrih mož s prispevkom ali darilcem, 

·        sredstva namenjena za brezdomce; v Sloveniji je vse več brezdomcev brez strehe nad glavo      

          tudi cele družine, zato imajo težave dobiti tudi osnovne socialne transferje,  

·        bolnice; lahko bi ob koncu leta podarili sredstva ali ček za nakup inkubatorja za nedonošenčke, 

·        morda potrebuje pediatrična klinika kakšen dodaten instrument ali napravo, 

·        sredstva za otroke z avtističnimi motnjami, 

·        sredstva namenjena za zavetišča za male živali. 



 

 

  

Prednovoletni in božični čas je prav gotovo praznični čas, ki prinese upanje, veselje in je viden ter 

doživet najprej po zunanjosti in naj se vsa ta čarobnost, predlagam,  odraža predvsem z našim 

posluhom za soljudi in po naših dobrih delih.  

 

Nenazadnje: ognjemet s pokanjem in dimom sploh ne prispeva ničesar k podobi Ljubljane kot zelene 

prestolnice in predstavlja nek stres za hišne ljubljenčke in vse živali, ki bivajo na prostem. Pokanje 

petarde, rakete in ognjemeti - ne hvala; v ta namen porabite denar in sredstva koristneje ter jih morda  

preusmerite v dobrobit živali in ostalega okolja, v katerem živimo. 

  

Praznično okrasitev Ljubljane bi lahko pripravili tudi v vseh nadaljnjih letih ter jo načrtovali v 

proračunu mesta brez ognjemeta. 

  

Prazniki so lahko tudi drugačni in prav tako praznični – v razmislek, da bo Ljubljana res zelena. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

                                             

  

                                               Simona Pirnat Skeledžija 

                                               Mestna svetnica  

 

 


