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Zadeva: Ognjemet ob otvoritvi Festivala Ljubljana 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

1. julija je otvoritev letošnje izvedbe Festivala Ljubljana pospremil tudi nenajavljen ognjemet z 

Ljubljanskega gradu, ki je presenetil in celo prestrašil marsikaterega prebivalca oziroma prebivalko 

Ljubljane pa tudi njihove hišne ljubljenčke.  

 

Kot smo v Svetniškem klubu Levica zapisali že v eni od predhodnih pobud na to temo 

(https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2.-tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-odpoved-

novoletnega-ognjemeta.pdf), se ob eksplozijah ob ognjemetu v ozračje sprostijo 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. Uporaba pirotehnike je zaradi pokanja in sproščanja škodljivih delcev prav 

tako škodljiva za živali.  

 

V času epidemije covida-19, bolezni, ki najbolj negativno vpliva predvsem na dihala obolelih, je 

takšen ognjemet tudi izjemno neodgovoren in neprimeren. Nekatere študije so med drugim že 

pokazale, da je bil eden od dejavnikov, ki so prispevali k visoki obolevnosti za covidom-19 v 

italijanskih mestih, onesnažen zrak.  

 

Vpliv ognjemeta na okolje, ljudi in živali nikakor ni zanemarljiv, hkrati pa njegova izvedba 

prebivalcem in širši javnosti kaže na sprejemljivost takega početja – tudi v času, ko bi morali vse 

napore usmeriti v izboljšanje kakovosti našega ozračja.  

 

Ob tem ognjemetu zato v Svetniškem klubu Levica ponovno predlagamo Mestni občini Ljubljana, 

naj predvidene ognjemete (ob prehodu v novo leto in ob drugih priložnostih) po zgledu drugih 

slovenskih občin, ki smo jih našteli v predhodni pobudi (https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3.-

tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-odpoved-novoletnega-ognjemeta.pdf), nadomesti z 

drugačno, sodobnejšo in prijaznejšo obliko praznovanja oziroma obeleževanja pomembnih 

dogodkov.  

 

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

                                vodja Svetniškega kluba Levica 
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