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Zadeva: Odpoved novoletnega ognjemeta - ponovno 

 

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

župana MOL ponovno svetniško pobudo in prosimo za odgovor. 

V Svetniškem klubu Levica smo v mesecu oktobru vložili pobudo županu MOL, da občina odpove 

klasični novoletni ognjemet in poišče okolju in prebivalcem mesta bolj prijazno alternativo.  

S strani Turizma Ljubljana, ki je prireditelj in organizator silvestrskega ognjemeta, smo prejeli 

odgovor, da bo ognjemet organiziran tudi letos, saj so prepričani, da bi morebitno ukinitev velikega 

osrednjega ognjemeta občani nadomestili s še številčnejšimi zasebnimi ognjemeti, ki so brez 

certifikatov in okolju bolj škodljivi. Rakete, ki jih bodo uporabili v MOL, pa so iz biorazgradljivih 

materialov in ne vsebujejo plastike.  

Z navedbo, da bi meščani v primeru odpovedi množičneje organizirali zasebne ognjemete, se ne 

strinjamo, zato smo povprašali slovenske občine, v katerih so se ognjemetu odpovedali, kakšna so 

njihova opažanja in izkušnje. Zanimalo nas je tudi, s katero alternativno obliko obeležijo prehod v 

novo leto. Nekaj odgovorov navajamo v nadaljevanju: 

MO PTUJ: »Tudi letos ne bomo organizirali ognjemeta, ne ob praznovanju novega leta, niti ob 

kakršnikoli drugi priložnosti. Odzivi občanov na lansko odpoved ognjemeta so bili povečini 

pozitivni, sredstva, predvidena za nakup pirotehničnih sredstev, pa smo namenili osnovnim šolam na 

območju MO Ptuj. Letos bomo dobrodelni v okviru Socialnega sosveta MO Ptuj in bomo del denarja 

namenili za starejše občane. Zdi se nam prav, da smo okoljsko osveščeni, da ne vznemirjamo otrok, 

starejših in živali, k temu pa spodbujamo tudi naše občane.« 

MO NOVO MESTO: »Že vrsto let ne pripravljamo novoletnega ognjemeta. Razlog za to je predvsem 

skrb za okolje. S takšnim ravnanjem sledimo tudi usmeritvi Agencije RS za okolje, ki občine že več 

let poziva naj se odpovejo ognjemetom. Tako je naše silvestrovanje prijaznejše tudi za mlajše otroke, 

starejše in hišne ljubljenčke. K podobnemu ravnanju vsako leto spodbudimo tudi naše občane. 

Opažamo, da se ozaveščenost občanov o negativnih vplivih uporabe pirotehnike povečuje, tako da je 

vsako leto zaznati manj pirotehnike.«  

MO CELJE: »Smo se že pred leti odločili, da ognjemeta ne bomo več prirejali. Nismo opazili, da bi 

bilo zaradi tega več manjših ognjemetov, seveda pa z gotovostjo ne moremo trditi, da ni tako. 

Verjamemo, da se tudi ljudje vedno bolj zavedajo škodljivega vpliva na okolje in živali.«  

MO KOPER: »Občina se je v tem mandatu odločila, da ne bo organizirala nobenega ognjemeta, niti 

ob prehodu v novo leto. Zavedamo se, da je uporaba pirotehnike nevarna in škodljiva zdravju ljudi in 



 

 

živali ter ima negativne posledice in neposredne vplive na okolje, zato ta sredstva raje namenjamo 

obogatitvi decembrskega programa. Tudi letos bosta december zaznamovala dekorativna svetlobna 

okrasitev mestnega središča in bogat kulturno-zabavni program. Letos se obeta kar nekaj novosti, 

med drugim bo na Titovem trgu video projekcija, imenovana »mapping«. Gre za posebno vrsto 

projekcije na glasbeno podlago, ki je po svetu precej razširjena. Zaradi posebne grafične obdelave 

ima gledalec občutek, da se objekt premika, sesuva in spreminja obliko. 

Ne opažamo, da bi občani množičneje prirejali zasebne ognjemete. Uradnih odzivov in stališč občank 

in občanov ne beležimo, lahko pa rečemo, da so mnenja različna. Številni občani so ob različnih 

priložnostih pozdravili odločitev o odpovedi ognjemeta, spet drugi si želijo, da bi ob določenih 

posebnih priložnostih organizirali ognjemet.« 

OBČINA BLED: »Na Bledu smo se odrekli vsem občinskim ognjemetom, ne samo silvestrskemu. 

Vzroki so seveda jasni: onesnaževanje okolja, hrup… Menimo, da je vsako leto ne glede na to, ali 

občinski ognjemet je ali ga ni, na silvestrovo en kup lokalnih ognjemetov. Občina si prizadeva, da bi 

občani in obiskovalci razumeli, da so ognjemeti stvar preteklosti in da ne sodijo v kraj, ki je izrazito 

trajnostno naravnan. Občanke in občani so zadovoljni, da ognjemeta ni, vsako leto namesto 

ognjemeta na silvestrovo ob polnoči pripravimo kakšen drug dogodek – lani je bil to laser na gladini 

Blejskega jezera, letos bo to kres na vodi. Malo domišljije, pa gre.« 

Ljubljanska mestna uprava je decembra 2018 na FB strani Mestne občine Ljubljana izvedla anketo 

(https://www.facebook.com/MOLjubljana/posts/2225563037487528) in občanke in občane 

povprašala za mnenje glede izvedbe ognjemeta ter jih prosila za utemeljitev. Občina je uvodoma 

navedla dejstva, da gre za ognjemet iz razgradljivih materialov brez plastike in da se zrak v letu 

poprej zaradi ognjemeta ni dodatno poslabšal ter da 3.600 EUR, kolikor naj bi namenili za ognjemet, 

ne bo ogrozil pomoči, ki jo nudijo socialno ogroženim. Kljub temu se je kar 75 % od 13.800 

uporabnic in uporabnikov družbenega omrežja, ki so glasovali, opredelilo, da ognjemeta ne podpira. 

Objavljenih je tudi kar 951 komentarjev, med katerimi težko najdemo besedo podpore ognjemetu.  

Žalosti nas, da od vseh mestnih občin le še Maribor in Ljubljana organizirata klasičen ognjemet, ki je 

dokazano škodljiv za ljudi, živali in okolje. Ponovno predlagamo, da kot Zelena prestolnica poiščete 

drugačno, sodobnejšo in prijaznejšo obliko obeleževanja prehoda v novo leto, pri čemer se lahko 

zgledujete po dobrih praksah iz drugih občin. Prebivalkam in prebivalcem in širši javnosti lahko tako 

skupaj posredujemo sporočilo o nesprejemljivosti takega početja. Še je čas, da se ognjemetu 

odpovemo, tako kot v primeru višje sile, meglenega oz. oblačnega vremena.  

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 
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