
 Priporočila za kurjenje na prostem  

 

             

Kurjenje na prostem opredeljuje več predpisov in sicer: 

- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 20/14) 
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju MOK, ki je začel veljati 06.02.2016 in 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki ga je sprejela Mestna občina Koper. 

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju določa: 

- V 3. členu – Ureditev kurišč : kurišče mora biti urejeno tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je 

območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba kurišča očiščeno vseh gorljivih snovi. Kurišče mora ves 

čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba, ki mora po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasiti. 

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, kar velja tudi pri kurjenju kresov. 

Dodatne zahteve v zvezi z ureditvijo kurišč v gozdu, na drugem gozdnem zemljišču in na zemljišču, poraslem 

z gozdnim rastjem, urejajo predpisi o gozdovih. 

- V 4. členu – Prepovedi: prepovedano je požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko 

povzročijo požar in pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi. 

Skladno s predpisi o gozdovih ni dovoljeno kuriti v gozdu in na zemljišču, poraslemu z gozdnim rastjem, razen 

na urejenem kurišču in za izvajanje aktivnosti za zatiranje prenamnoženih populacij insektov in bolezni 

gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd, oziroma uporabljati odprti ogenj v gozdovih na Krasu in drugih 

gozdovih, ki so posebno ogroženi zaradi požara. 

Skladno s predpisom, ki ureja odpadke, je v naravnem okolju prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo 

ognja. 

- V 8. členu – Razglasitev velike ali zelo velike požarne ogroženosti - Veliko ali zelo veliko požarno ogroženost 

oziroma spremembo stopnje požarne ogroženosti na posameznem območju razglasi Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje ali lokalna skupnost. Če na posameznem območju požarno ogroženost 

razglasita uprava in lokalna skupnost in sta le-ti različni, velja višja stopnja požarne ogroženosti. 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju MOK opredeljuje posebne ukrepe varstva pred 
požarom glede kurjenja in sicer določa: 
 
1) Kurjenje v strnjenih naseljih ni dovoljeno. 
2) Kurjenje v naravnem okolju je dovoljeno vsak dan v svetlem delu dneva oziroma od sončnega vzhoda do sončnega 
zahoda. 
3) Ob koncu kurjenja oziroma najkasneje ob sončnem zahodu je potrebno ogenj popolnoma pogasiti. 
4) Izvajalec kurjenja mora kurjenje predhodno priglasiti Gasilski brigadi Koper (05) 663 28 30 
5) Kurjenje prvomajskih kresov se lahko izvaja tudi izven termina drugega odstavka tega člena in jih ni potrebno predhodno 
priglasiti Gasilski brigadi Koper. 
6) Kurišče mora biti najmanj 10 metrov oddaljeno od dreves, najmanj 50 metrov od gozda, javnih objektov, stanovanjskih hiš 
in javnih cest in najmanj 100 metrov od večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo požarno 
nevarne snovi. 
7) Kurjenje ni dovoljeno ob povprečni hitrosti vetra nad 20km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40km/h. 
8) Pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljiva tekočina ali material, ki pri gorenju razvija močan dim ali strupene pline. 
 

 MOK je sprejela tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki v 46. členu pravi: 

Sežiganje komunalnih odpadkov je prepovedano. 

 

Izvajanje zakona in občinskega odloka nadzirajo inšpektorji in morebitne kršitelje kaznujejo s predpisanimi 

globami.  

 

          PGD Hrvatini 


