
VELJAVNI PREDPISI

VZROKI GOZDNIH POŽAROV 
V SLOVENIJI 

KURJENJE ZA ZATIRANJE 
PODLUBNIKOV

Zakon o gozdovih

Pravilnik o varstvu gozdov

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem 
okolju 

Sežigamo veje in druge 
sečne ostanke z zalego 
podlubnikov.

KURJENJE
V GOZDU 
ZA ZATIRANJE PODLUBNIKOV IN DRUGIH 
GOZDU ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Pred začetkom kurjenja naj odgovorna 
oseba informativno obvesti regijski center za 
obveščanje.

PRIPOROČILO

V gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih 
kuriščih in zaradi varstva gozdov.
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!

Sežigamo skorjo 
napadenih dreves.

Gozdni požari po vzrokih v obdobju
1995–2020 (v % od števila požarov)
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Namerni požig

Nepazljivost – kmetijska opravila

Nepazljivost – gozdarska opravila

Nepazljivost – komunikacije

Nepazljivost – obiskovalci gozda

Nepazljivost – drugo

Naravni vzroki

Neznani vzroki

Skoraj polovica požarov (45 %) v gozdu 
nastane zaradi človeške nepazljivosti!

PO KONČANEM KURJENJU 
MORAMO OGENJ IN 
OSTANKE KURJENJA 

POPOLNOMA POGASITI
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Uporabo ognja zaradi varstva gozdov pred 
gozdu škodljivimi organizmi z odločbo določi 

Zavod za gozdove Slovenije.

Pri kurjenju mora biti OBVEZNO vseskozi 
navzoča opravilno sposobna polnoletna 

oseba (ODGOVORNA OSEBA), ki ima ogenj 
pod nadzorom!

Kurjenje v gozdu zaradi varstva gozdov se ne šteje 
za kurjenje na urejenem kurišču.

Uporaba ognja za varstvo gozdov je 
PREPOVEDANA.

POSEBNA POZORNOST
na možnost začetka podtalnega požara.

IZJEMA v času VELIKE požarne ogroženosti
• dovoljenje izda pristojna izpostava Uprave 

RS za zaščito in reševanje na podlagi vloge,
• na predhodno zavarovanih mestih,
• ob organizirani požarni straži (izvajajo jo 

GASILCI po naročilu).

ODGOVORNA OSEBA SE OD 
KURIŠČA NE SME ODMAKNITI, 

DOKLER OGENJ NI POPOLNOMA 
POGAŠEN.

PAZI NA
RAZDALJO!

10 m

ČAS VELIKE ALI ZELO VELIKE 
POŽARNE OGROŽENOSTI

manjše od premera 5 m,

na naklonu terena, ki ne sme
presegati 10 %,

od zunanjega roba v razdalji vsaj 1 m
očiščeno vseh gorljivih snovi,

oddaljeno od najbližjega zunanjega 
roba krošenj okoliških dreves vsaj 10 m.

OBMOČJE KURJENJA ZA VARSTVO 
GOZDOV MORA BITI …

je lahko premer kurišča večji od 5 m, a ne več 
kot 10 m, če je najbližji zunanji rob krošenj 

okoliških dreves oddaljen od zunanjega roba 
območja, na katerem se kuri, več kot 50 m. 

IZJEMOMA

%

Odgovorna oseba = opravilno 
sposobna polnoletna oseba

uporabljati odprti ogenj v gozdovih na 
Krasu oz. v gozdovih, ki so določeni za 

požarno ogrožene.

PREPOVEDANO JE:


