
Policisti Policijske uprave Ljubljana in predstavniki Mestne Občine
Ljubljana opozarjamo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in
posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe
pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo
ravnanje z živalmi, vznemirjenje meščanov in materialno škodo.

Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike,
zato ne mecite petard v njihovo bližino in pred njihove domove.

Zadovoljni smo, da živimo in delamo z ljudmi, ki jim ni vseeno, kako
živijo drugi.

Petarde in 
možne 
posledice
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Dovolj 
imam
pokanja!



Policisti vsako leto obravnavajo množično uporabo  petard in drugih

pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je takšno početje določenim

posameznikom in skupinam v zabavo, je za večino meščanov

neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad ljudmi.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih

izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine

rok, poškodbe oči idr.), 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 druge pirotehnične izdelke, kjer to ni dovoljeno, in sicer:  v

šolah in njihovi okolici, v bližini zdravstvenih domov in bolnišnic,

vrtcev, domov za ostarele, v okolici cerkvenih objektov, v strnjenih

naseljih, na hodnikih stanovanjskih blokov, v športnih objektih in na

drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi.

Spoštovani!



Pirotehnični izdelki, katerih glavni učinek je pok, se smejo uporabljati

izključno v času od 26. decembra do 2. januarja, torej bomo ukrepali

tudi proti vsem tistim, ki te omejitve ne bodo upoštevali.

Kljub vsem prizadevanjem policistov Policijske uprave Ljubljana in

predstavnikov Mestne občine Ljubljana se moramo zavedati, da je

neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato

prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z

opozarjanjem na nevarnosti ter s svojim lastnim zgledom

pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti 
marsikateri nevarnosti in usodni posledici.



Zakon o eksplozivih pirotehnične izdelke, ki so namenjeni zabavi,

razvršča v šest razredov:

RAZRED I. : pirotehnične igrače (bengalske vžigalice, pokajoči vložki

za cigarete, konfeti - bombice, pokajoče žabice, male petarde itd.);

RAZRED II.: izdelki za male ognjemete (petarde, rimske svečke,

majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, topovski streli - Party

Knaller, rakete itd.);

RAZRED III. : izdelki za srednje ognjemete;

RAZRED IV. : izdelki za velike ognjemete. 

RAZRED T1 in RAZRED T2: pirotehnični izdelki za tehnične namene

Pirotehnični
izdelki



Kupci in uporabniki naj pirotehnične izdelke, razreda 1 in 2,  če se jim

nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo

teh izdelkov dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve. Za uporabo

drugih pirotehničnih izdelkov je potrebno posebno dovoljenje.

Ob nakupu od prodajalca zahtevajte:

navodila za uporabo (napisana morajo biti v 

slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem 

pirotehničnim izdelkom).

Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte.

Pirotehnični izdelek se ne "obnaša" vedno tako, kot zagotavljajo

navodila.

Previdno
pri nakupu 
in uporabi!



Starši, otroci,
mladoletniki,
pogovarjajte se o
pirotehničnih 
izdelkih!

Otroci 
in mladostniki 
naj pirotehnične 
izdelke uporabljajo le 
pod nadzorom staršev 
ali skrbnikov!



Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje

sposobnosti in pogum. Z lastno "iznajdljivostjo" lahko dosežejo, da

pirotehnični izdelek postane nevaren.

S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se

bistveno poveča možnost telesnih poškodb. 

Bodite pozorni na takšno "inovativnost" in jo otrokom preprečujte. 

Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi in materialna škoda

vredni poka petarde?

Starši, bodite pozorni!

Užitek
ne odtehta
posledic!


