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Policisti vsako leto obravnavajo kršitve 
predpisov pri uporabi pirotehničnih izdelkov, 

telesne poškodbe ter poškodbe različnih 
predmetov in stvari. Čeprav je uporaba 

pirotehničnih izdelkov posameznikom v zabavo, 
pa je za veliko meščanov takšno početje neprijetno in moteče.  

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto 
povzroča opekline, raztrganine rok ali poškodbe oči, vznemirja ljudi in živali ter 

onesnažuje okolje. 

Dosledno bomo ukrepali proti vsem, ki bodo uporabljali pirotehnične izdelke 
v nasprotju z navodili proizvajalca, jih predelovali ali jih uporabljali takrat, ko 

to ni dovoljeno, ali tam, kjer to ni dovoljeno: 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.

V Uradnem listu RS št. 19/15 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A), s katerim so prepovedani 

prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni 
učinek je pok (to so predvsem petarde najrazličnejših oblik in moči). Prodaja 

ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam 
dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena  

od 26. decembra do vključno 1. januarja. Kljub vsem prizadevanjem policistov 
Policijske uprave Ljubljana in predstavnikov Mestne občine Ljubljana se moramo 

zavedati, da je nezakonita uporaba pirotehničnih izdelkov tudi 
skupni problem, zato prosimo vse, predvsem pa starše, 

skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem 
na nevarnosti ter z lastnim zgledom pripomorejo k 

preprečevanju in zmanjševanju posledic. 

S skupnimi prizadevanji lahko zelo 
zmanjšamo nevarnosti in usodne 

posledice ali se jim celo izognemo.

Spoštovani!



Pirotehnični izdelki

Posameznih kategorij 
pirotehničnih izdelkov 
ni dovoljeno prodajati 
fizičnim osebam, ki so 

mlajše od:
- 14 let za kategorijo F1, 
- 16 let za kategorijo F2, 

- 18 let za kategorije P1 in T1. 

Ostalih kategorij pirotehničnih 
izdelkov fizične osebe ne 

morejo kupiti brez posebnih 
dovoljenj. 

Previdno pri nakupu in 
uporabi!

Kupci in uporabniki naj 
pirotehnične izdelke, če se 

jim nikakor ne morejo odreči, 
kupujejo le v trgovinah, ki 

imajo za prodajo teh izdelkov 
dovoljenje Ministrstva za 

notranje zadeve. 

Uporaba pirotehničnih 
izdelkov je dovoljena 

samo po navodilih 
proizvajalca. 

Ob nakupu od prodajalca 
zahtevajte navodila za uporabo 

(napisana morajo biti v 
slovenskem jeziku in obvezno 

priložena k vsem pirotehničnim 
izdelkom). 

Pred uporabo izdelkov 
preberite navodila in jih 

tudi upoštevajte. 
Pirotehnični izdelek se ne 
“obnaša” vedno tako, kot 

zagotavljajo navodila.

KATEGORIJA F1: 
ognjemetni izdelki, 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; 

KATEGORIJA F2: 
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in 

povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem;

KATEGORIJA F3: 
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost  

in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih  
območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;

KATEGORIJA F4: 
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so 

namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam 
(splošno znani kot “ognjemetni izdelki za poklicno uporabo”) in 

katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča  
so razvrščeni v naslednji kategoriji:

KATEGORIJA T1: 
pirotehnični izdelki za uporabo na odru,  

ki predstavljajo majhno nevarnost;

KATEGORIJA T2: 
pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za 

uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.

Drugi pirotehnični izdelki  
so razvrščeni v naslednji kategoriji:

KATEGORIJA P1: 
drugi pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, 

razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska 
prizorišča; 

KATEGORIJA P2: 
pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo, ali jih uporabljajo 

samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih  
izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih 
pirotehnične izdelke razvršča v 8 kategorij: 



 Otroci in mladoletniki radi 
eksperimentirajo, preizkušajo svoje 

sposobnosti in pogum. S takšnim 
ravnanjem lahko dosežejo, da 

pirotehnični izdelek postane nevaren.  
 S spreminjanjem pirotehničnega 
izdelka in nepazljivo uporabo se 
bistveno povečajo možnosti za 

telesne poškodbe.   
 Bodite pozorni na takšno 

“inovativnost” in jo otrokom 
preprečujte.   

 Ali so oslepitve, opečeni prsti, 
prestrašeni sosedi in materialna 
škoda res vredni poka petarde?! 

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

Užitek ne odtehta posledic!

Starši, bodite pozorni! 



SKUPAJ ZA VAŠO VARNOST

Policisti Policijske uprave 
Ljubljana in predstavniki Mestne 
občine Ljubljana svetujemo:  

 Ko pomisliš na petarde, se spomni še 
vseh boljših oblik praznovanja.  

 Upoštevaj, da pokanje in bliskanje 
moti ljudi in straši živali. 

 Pirotehnične izdelke kupuj samo pri 
pooblaščenih prodajalcih. 

 Pri uporabi priotehničnih izdelkov 
vedno upoštevaj navodila proizvajalca 

 Pazi na roke, oči in ušesa.

Bodite pozorni!
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