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Ob spremembi zakonodaje v aprilu 2008, s katero smo v slovenski pravni red vnesli
določbe Direktive o dajanju pirotehničnih izdelkov na tržišče EU, so bili med drugim
prepovedani nakup, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih
glavni učinek je pok.
V Upravi uniformirane policije smo analizirali uporabo pirotehničnih izdelkov med
lanskimi božično novoletnimi prazniki (sezona 2008/2009).
Ugotavljamo 42,6-odstotni upad števila ukrepov v primerjavi z letom prej (in sicer z 291
na 167), in kar je najpomembnejše, 45-odstotni upad skupnega števila telesnih poškodb
(z 18 na 10), od tega 33,3-odstotni upad telesnih poškodb otrok (s 6 na 4). Prav tako smo
ugotovili 11,6-odstotni porast števila zaseženih pirotehničnih izdelkov (z 78.539 na
87.662), medtem ko število poškodb premoženja ostaja na približno enaki ravni kot pred leti
(med 60 in 80, z izjemo leta 2008, ko jih je bilo 122).
Delo policije in preventivne aktivnosti na področju pirotehničnih izdelkov v
prednovoletnem času 2009/10
Preventivnih aktivnosti kljub spremembi zakonodaje v lanskem in letošnjem letu nismo
spreminjali. Osnova naših aktivnosti je tako še vedno projekt Bodi zvezda, ne meči petard,
saj je splošno zelo dobro sprejet in prepoznaven.
Pri projektu sta tako kot pretekla leta sodelovala Ministrstvo za šolstvo in šport ter Inštitut
za varovanje zdravja RS. Ministrstvo za šolstvo in šport je na vse osnovne šole poslalo
okrožnico, v kateri je vodstva šol zaprosilo za sodelovanje pri načrtovanih aktivnostih, Inštitut
za varovanje zdravja RS pa je pomagal pri razdelitvi plakatov v zdravstvenih zavodih.
Drugi del preventivnih aktivnosti so nastopi predstavnikov policije v medijih, kjer opozarjamo
na upoštevanje zakonskih določil in še posebej na nevarnosti pri uporabi pirotehničnih
izdelkov. Zelo aktivno se v preventivne aktivnosti vključujejo tudi policijske uprave po
vsej Sloveniji. Ob tem velja posebna zahvala medijem, Ministrstvu za šolstvo in šport,
Inštitutu za varovanje zdravja RS, zdravstveni službi ter seveda vsem kolegom iz policijskih
uprav.
Preostali del naših prizadevanj pa so represivne aktivnosti, za kar ima policija pooblastilo v
Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Policija namreč izvaja nadzor nad uporabo
pirotehničnih izdelkov.
Pri uporabi pirotehničnih izdelkov veljajo naslednje omejitve:

35. člen Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (omejitve za prodajo in uporabo
pirotehničnih izdelkov)
(1) Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki
so mlajše od:

– 14 let za kategorijo 1,
– 16 let za kategorijo 2,
– 18 let za kategorije P1 in T1 ter baterije in kombinacije (SIST EN 14035-5) iz kategorije 3
do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan (SIST EN 14035-15) iz kategorije 3 do
750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, pod pogojem, da baterije ali
kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih
glavni učinek je pok,
.
(2) uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 je dovoljena tudi fizičnim osebam,
mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov
(3) Pirotehnične izdelke kategorij 3, 4, P2 in T2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo
pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki,
(4) Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara, zahtevati, da
izkaže svojo starost z javno listino,
(5) Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je
pok, je prepovedana,
(6) Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od
19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja,
(7) Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana
v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v
prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in
javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati
le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako
uporabo,
(8) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca
(9) Fizičnim osebam je prepovedana:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka;
– uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
– preprodaja pirotehničnih izdelkov.
Uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomeni prekršek, za
katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, ob tem se izdelek tudi zaseže,
četudi ni storilčeva last.

