OPOZORILO – PREVIDNOST PRI KURJENJU V NARAVNEM OKOLJU
Zaradi dlje časa trajajočega suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena, so se
ustvarili pogoji za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju. Obenem je
napočil čas intenzivnejšega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega
rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov
v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.
Ker se bliža čas urejanja in čiščenja kmetijskih obdelovalnih površin, želimo občanke in
občane opozoriti na previdnost, če pri navedenih opravilih uporabljajo odprti ogenj.
Skladno z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/2014) je
v naravnem okolju dovoljeno kuriti naravne nenevarne materiale (trava, les in podobno), ki
nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu, za njih pa se ne uporablja predpis, ki ureja odpadke,
vendar pod strogo in natančno določenimi pogoji, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Da pri kmetijskih in vrtnih opravilih ne bi zagorelo v naravnem okolju, je treba pri
uporabi ognja upoštevati naslednje:
> urediti kurišče (kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča v
oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba mora biti očiščen vseh gorljivih snovi, kurišče pa
mora biti oddaljeno od gozda vsaj 100m);
> nadzorovati kurišče s strani polnoletne osebe ves čas kurjenja;
> po končanem kurjenju popolnoma pogasiti ogenj;
> ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 km/h, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 km/h, se
ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je v naravnem okolju
prepovedano vsakršno kurjenje ter izvajanje drugih aktivnosti, ki lahko povzročijo
požar.
Sicer pa je v naravnem okolju prepovedano požiganje (uničevanje naravnih nenevarnih
materialov izven kurišč), odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko
povzročijo požar ter uporaba vnetljivih, eksplozivnih in oksidativnih snovi pri kurjenju.
Če nameravate kuriti večje količine
naravnih nenevarnih materialov (trava, les
in podobno), ki nastajajo v kmetijstvu ali
gozdarstvu, obvestite o kraju in času
njihovega sežiganja tudi gasilce na
telefonsko številko 05/73 10 700 oziroma
regijski center za obveščanje na številko
112.

