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Zadeva: Odpoved novoletnega ognjemeta  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto pred decembrskimi prazniki opozarjajo, da so 

koncentracije delcev PM10 v prazničnem času močno povišane, marsikje na silvestrsko noč 

zaznavajo tudi najslabši zrak v letu. Glavni krivec je pirotehnika. Ob eksplozijah ob ognjemetu se v 

ozračje sprostijo vse snovi, ki so del pirotehničnega izdelka, predvsem plini in trdni delci, ki 

povzročajo nepotrebno onesnaženost zraka in tveganje za zdravje. Drobni delci, ki vsebujejo kovine, 

povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh. Delci, ki so posledica 

ognjemetov, so zelo majhni, pod en mikron, zato lahko prodrejo globoko v pljuča in telo. Hkrati so 

vse te zdravju škodljive snovi izpuščene v zrak v kratkem časovnem obdobju, nekatere v nekaj urah, 

in povzročajo goste oblake, ki jih spremljajo tudi povišane koncentracije drugih onesnaževal v zraku 

(žveplovega dioksida in dušikovega oksida), kar lahko bistveno vpliva tudi na dolgoročno zdravje 

ljudi. Uporaba pirotehnike je zaradi pokanja in sproščanja škodljivih delcev prav tako škodljiva za 

živali.  

V nekaterih večjih mestih v Sloveniji so se ognjemetu iz različnih razlogov odpovedali, a zato prehod 

v novo leto ni nič manj prazničen in živahen. V Novi Gorici ognjemeta ni že nekaj let,  prav tako ne v 

Velenju, Slovenj Gradcu in Novem mestu. V Kopru in Mariboru ga ni od lani. V Kranju so se odzvali 

na poziv Arsa in rakete nadomestili s papirnatimi konfeti, na Bledu so namesto ognjemeta pripravili 

posebno svetlobno kuliso, ki je osvetljevala območje jezera in je vrhunec dosegla prav ob prehodu iz 

starega leta v novo. Ognjemeta prav tako ni bilo v Celju in na Ptuju, kjer so se odločili, da bodo 

sredstva, predvidena za njegovo izvedbo (4000 evrov), namenili osnovnim šolam oziroma njihovim 

šolskim skladom za izvedbo šol v naravi, plavalnih tečajev in lajšanje drugih stisk otrok, ki 

potrebujejo pomoč.  

V Levici menimo, da vpliv ognjemeta na okolje, ljudi in živali ni zanemarljiv, hkrati pa njegova 

izvedba prebivalcem in širši javnosti kaže na sprejemljivost takega početja. Na negativne posledice 

uporabe pirotehnike opozarjajo tako policija kot zdravstveni delavci in tudi same žrtve pirotehnike.  

Zato v Svetniškem klubu Levica podajamo pobudo, da se MOL odpove novoletnemu ognjemetu in 

poišče okolju in prebivalcem mesta bolj prijazno alternativo.  

 

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 


