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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 svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
V Svetniškem klubu Levica smo že večkrat opozorili na problematiko novoletnega in drugih
ognjemetov, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana. Kot smo zapisali že lani
(https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2.-tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-odpovednovoletnega-ognjemeta.pdf), 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, saj sproščeni plini in trdni delci povzročajo onesnaženje zraka in tveganje za zdravje,
pokanje in sproščanje teh snovi pa negativno vplivata tudi na živali.
Glede na izkušnje občin, v katerih so novoletne ognjemete prenehali organizirati oziroma so jih
nadomestili z drugačnimi, okolju prijaznejšimi načini obeleževanja prehoda v novo leto, se število
zasebnih ognjemetov po ukinitvi »uradnega« ni povečalo (o izkušnjah občin smo prav tako pisali že
lani: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3.-tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-odpovednovoletnega-ognjemeta.pdf). Poleg tega so tudi prebivalci in prebivalke Ljubljane že pred dvema
letoma v anketi, organizirani na uradnem Facebook profilu MOL, izrazili nasprotovanje novoletnemu
ognjemetu (https://www.facebook.com/MOLjubljana/posts/2225563037487528).
V Levici ne podpiramo organizacije novoletnega ognjemeta v Ljubljani, saj njegov vpliv na okolje,
ljudi in živali ni zanemarljiv, njegova izvedba pa prebivalkam in prebivalcem ter javnosti kaže
sprejemljivost uporabe pirotehničnih sredstev. Izvedba ognjemeta v času epidemije covida-19 pa je še
posebej neprimerna, saj študije kažejo, da k visoki obolevnosti in težjemu poteku bolezni prispeva
tudi onesnažen zrak. Poleg tega prehod v novo leto na ulice Ljubljane vsako leto privabi veliko
število ljudi. Prav Mestna občina Ljubljana bi morala prebivalce in prebivalke Ljubljane spodbuditi,
naj se tudi v prazničnem času ne združujejo v večjih skupinah. Zato v Svetniškem klubu Levica
ponovno podajamo pobudo, naj se Ljubljana odpove novoletnemu ognjemetu ter poskrbi za okolju in
ljudem bolj prijazno alternativo, ki v času epidemije ne bo še dodatno ogrožala javnega zdravja.
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

