
 
                                           
 

Spoštovani! 
 
 
Policisti se vsako leto v času božičnih praznikov in novega leta srečujemo z motečo uporabo petard in 
drugih pirotehničnih izdelkov, ki vznemirijo okolico. Medtem ko je takšno početje določenim 
posameznikov v veselje in zabavo, je za večino državljanov neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje 
nad ljudmi.  
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, 
raztrganine rok, poškodbe oči…), vznemirja ljudi in živali ter 
onesnažuje okolje. 
Policisti bomo storili vse, kar je v naši moči, da omejimo 
nezakonito uporabo in zmanjšamo možnosti poškodb. 
Dosledno bomo ukrepali proti vsem, ki bodo metali petarde 
oziroma uporabljali pirotehnične izdelke, v nasprotju z določili 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Ur. list RS 
35/2008). 
 
Naj vam v nadaljevanju predstavimo nekaj določil Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih: 
 

- prepovedana je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih 
glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).  

- pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za 
ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost,  povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so 
namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so 
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd 

- Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, 
ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd. 

- Izdelkov kategorije P1, T1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000g neto mase 
eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750g neto mase eksplozivnih snovi pa ni 
dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let. 

 
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. 
decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih 
naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. 
Izdelki so v ta namen tudi označeni. 
 
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 
 
 



 
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih 
predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih 
izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb 
ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi 
pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z 
dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na 
črnem trgu. 
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba 
pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali 
ter onesnažuje okolje. 
 
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili 
določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike 
je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. 
 
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem 
vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, 
da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. 
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