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OB Č IN A   POL JČA N E  

Po v e l jn ik  c iv i ln e  za š č i t e  
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029 220          fax: 02 8029 226          e-mail: obcina@poljcane.si 

Številka: 846-0001/2019-29 

Datum: 17. 3. 2020 

 

Na podlagi 2., 5., 84. in 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 10. člena  

Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) poveljnik 

Civilne zaščite Poljčane izdaja  

 

ODREDBO o dopolnitvi 

Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju 

na območju občine Poljčane 

 

1. člen 

 

S to odredbo se dopolnjuje Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju 

občine Poljčane št. 846-0001/2019-26 z dne 17. 3. 2020 na način, da je v času trajanja 

odrejenega ukrepa prepovedi uporabe odprtega ognja v naravnem okolju dovoljena uporaba 

odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Poljčane, in sicer zaradi: 

- preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, to so sadovnjaki,  hmeljišča in 

vinogradi ali 

- zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki ogrožajo gozd, če 

tako odredi organ, pristojen za gozdove. 

2. člen 

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko v času veljave 

Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane št. 846-

0001/2019-26 z dne 17. 3. 2020, zaradi poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve 

gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa 

z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih uporabo 

odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Poljčane zaradi zatiranja 

prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe 

v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja 

pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže. 

3. člen 

V preostalem delu ostane Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju 

občine št. 846-0001/2019-26 z dne 17. 3. 2020 nespremenjena in v celoti v veljavi.  

4. člen 

Ta odredba začne veljati 23. marca 2020 ob 17. uri in velja do preklica.  

 

                                                                                         Mirko SLATENŠEK 

poveljnik civilne zaščite občine Poljčane 


