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Mestna občina Ljubljana                                                                                          13. seja MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                                k 2. točk 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu  sledeča svetniška vprašanja: 

 

 

 kakšen je znesek sredstev za ognjemet, v eur, skupaj s pripravljenostjo gasilcev in vsem, 

kar še sodi zraven?  

 kako poteka postopek pridobitve najugodnejšega/najcenejšega ponudnika izvedbe 

ognjemeta, katere aktivnosti so še potrebne? 

 ali je v naročilu opredeljen maksimalen nivo hrupa zaradi ognjemeta, kako se to 

dokaže, kdo to meri? 

 koliko ognjemetov na leto priredi občina, ob katerih priložnostih? 

 kakšno dovoljenje za preseženo koncentracijo PM delcev pridobi v ta namen? 

 kakšne so meritve teh delcev v območju stare Ljubljane v času ko se izvaja ognjemet, še 

posebej v času meglenega vremena, kdo izvaja meritve? 

 ali so to rezultati nižji kot kadar v primeru inverzije ARSO izda obvestilo prebivalcem 

o preseženi koncentraciji, in navodilo, da ostanejo v zaprtih prostorih? 

 kakšni so kriteriji za izbor izvajalcev glasbenega programa, kako je v to javno naročilo 

vgrajen mehanizem najugodnejšega ponudnika, ali se pridobi tri in izbere 

najcenejšega? 

 kakšen je znesek, ki ga občina prispeva za brezdomce? 

 kakšen je znesek, ki ga občina prispeva za subvencijo malic, razmerja med temi 

številkami? 

 ali je po mnenju prisojnih organov MOL za turizem za uspešno turistično 

dejavnost pomembnejši ognjemet, ki se ga v oblačnem/meglenem vremenu sploh ne 

vidi, ali pa je pomembnejše, da na cesti ni brezdomcev, vsaj v času, ko se po ulicah cedi 

kuhano vino in mast od pleskavic? 

 kakšne je ocena zaslužka pri prodaji pirotehničnih sredstev (vir Furs?) in kakšna je 

ocena sredstev vseh policijskih ukrepov (MNZ),  in zdravstvenih posegov zaradi 

poškodb ljudi in živali zaradi pirotehnike (MZ in VURS). Ali je razlika v prid 

strožjemu občinskemu odloku v zvezi s tem? 
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