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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 29. 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 v 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. 

V letu 2015 sem v mesecu decembru podala svetniško pobudo in vprašanje v razmislek: morda pa bi 

se lahko Mestna občina Ljubljana in še ostale občine v Sloveniji odločile za vstop v novo leto brez 

mestnega - občinskega ognjemeta. 

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

doživet najprej po zunanjosti in naj se vsa ta čarobnost odraža predvsem z našim posluhom za soljudi 

in po dejanjih.  

Naprošam vas ponovno za vaše stališče - mnenje Mestne občine Ljubljana: 

Agencija Republike Slovenije za okolje je pred časom pozvala vseh 212 slovenskih občin naj 

decembrske novoletne prireditve izvedejo brez ognjemetov in pirotehnike. Pobuda je s strani 

Agencije Republike Slovenije utemeljena s pojasnilom, da pirotehnika povzorča veliko 

onesnaževanje zraka s škodljivimi delci in ogroža zdravje ljudi. Agencija v svojem sporočilu navaja: 

»Pri eksploziji se sprostijo snovi, ki zastrupljajo ozračje in povzročajo kratkotrajno izjemno povišane 

koncnetracije onesnaževal«.  

 

Povezave na članke: 

https://www.dnevnik.si/1042791364 

http://www.rtvslo.si/slovenija/ognjemeti-ob-vstopu-v-novo-leto-se-bo-nebo-razsvetlilo-le-

redkokje/324205 

http://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5a0d92c7daea6/nam-bodo-vzeli-se-ognjemete 

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/vecina-mest-se-je-odpovedala-ognjemetu-ne-murska-

sobota/117283 

https://www.preberi.si/content/view/18678697-Nam-bodo-vzeli-se-ognjemete.html 

file:///D:/Download/2.-toka---odgovor-na-vpraanje-svetnice-simone-pirnat-skeledija---ognjemet.pdf 

 

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

Lepo vas pozdravljam.                                      

                                                                       Simona Pirnat Skeledžija 

                                                                        Mestna svetnica 

Priloga: pobuda z dne 22.12.2015 in odgovor MOL in Turizem Ljubljana z dne 22. 1. 2016 
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