Prihaja čas, ko policisti običajno obravnavamo primere nedovoljene uporabe petard in drugih
pirotehničnih izdelkov. V želji, da bi bilo tega čim manj oz. da do nedovoljenega početja in negativnih
posledic sploh ne bi prišlo, vas obveščamo o nekaterih okoliščinah, ki so povezani z uporabo tovrstnih
predmetov.
Takšno početje je določenim posameznikom in skupinam v zabavo, za večino ljudi pa neprijetno in
pomeni svojevrstno nasilje. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov
pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in drugo), vznemirja ljudi
in živali ter onesnažuje okolje.
V zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) je na področju pirotehničnih
izdelkov kot najpomembnejše zapisana prepoved prodaje, posesti in uporabe 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 P 1, T 1 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.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena
tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
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. Vendar 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.
S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici zato
pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom
in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju
uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.
Uporaba pirotehničnih izdelkov ni všeč vsem ljudem, še posebej starejšim, otrokom in
bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljajte, uporabljajte tako, da bo uporaba
varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge
preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih
izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
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