
 
 
Spoštovane učenke in učenci, starši ter sodelavci! 
 
Preden si bomo zaželeli vesele praznike, je prav, da nekaj besed namenimo nevarnostim, ki 
v mesecu decembru pretijo na nas. V preteklih letih so nekateri, žal, adventni čas, to je čas 
miru, veselja, radosti, upanja, zamenjali za čas, ko je nekatere ljudi, strah prihajajočega 
hrupa, pokanja in s tem nevarnosti za zdravje in celo življenje. 
 
Učenci. Uporaba pirotehničnih sredstev je lahko zelo nevarna tako za ljudi kot za 
živali. Živali nam ne morejo in ne znajo sporočiti, kako v tem času trpijo. Zaradi 
premočnega hrupa pa trpijo tudi mnogi starejši, bolni, otroci… 
 
Število telesnih poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih 
izdelkov, se je v zadnjih letih povečalo. Povečalo se je tudi število hudih poškodb: 
izguba prstov, poškodbe dlani, opekline po obrazu in rokah,… 
 

Iz zakonodaje: 
Zakonodaja na področju uporabe pirotehničnih izdelkov letos ni bila spremenjena, kljub temu 
pa ponovno opozarjamo na določbe Zakona o eksplozivih UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05). 
Z globo od 417,29 do 1.251,88 evra se za prekršek kaznuje posameznik, če: 

• uporablja pirotehnične izdelke kategorije I in II, katerih glavni učinek je pok takrat, ko 
to ni dovoljeno (uporaba teh izdelkov je dovoljena med 26. decembrom in 2. 
januarjem);  

• uporablja prej navedene pirotehnične izdelke v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve;  

• uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca ali jih predeluje 
zaradi povečanja učinka, jih uporablja v drugih predmetih, sam izdeluje pirotehnične 
izdelke ali zmesi ali če pirotehnične izdelke preprodaja.  

Za navedene kršitve se kaznujejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki 
do 15. leta uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva. Mladoletnikom do 
15. leta sta dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II le, če 
so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 

 
V primeru prinašanja, preprodajanja ali celo uporabe pirotehničnih sredstev v šolskih 
stavbah ali v okolici šolskih stavb, bomo prisiljeni najstrožje ukrepati, saj gre za hujše 
kršitve.  
 
Učenke in učenci. Želim vam, da adventni čas preživite veselo, brez uporabe nevarnih 
pirotehničnih sredstev. V naslednjih dneh pa si bomo tudi skupaj zaželeli vse lepo v 
prihajajočem se letu. 
 
 
Lepo vas pozdravljam      Rafko Lah, ravnatelj 
 
OP.: V vednost razredničarkam/razrednikom. 
 
V Kamniku, 7. decembra 2021. 
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