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Zagorje ob Savi, 10. 6. 2014

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Območna enota Celje; Opekarniška 2
3000 Celje
gp-oece.zirs@gov.si
Zadeva: Obnova Osnovne šole NH Rajka Hrastnik in zdravstveno tveganje učencev
Spoštovani!
Pretekli teden so se na Eko krog obrnili Hrastničani, ki jih je skrbelo, ali lahko mineralna vlakna, s
katerimi kar med poukom oblagajo osnovno šolo, škodujejo zdravju njihovih otrok. Vprašanje smo takoj
posredovali vodstvu šole. Ravnateljici smo predlagali, da na podlagi natančnejših informacij o
uporabljanih materialih in načinu/urniku dela, čim prej pridobi strokovno mnenje Nacionalnega inštituta
za javno zdravje o tem ali so otroci, ki se vsakodnevno zadržujejo na območju šole, kakorkoli zdravstveno
ogroženi. Odgovora do danes nismo prejeli. Glede na to, da dela potekajo zdaj, bi bilo pričakovati, da bi
šola takšno mnenje pridobila pred nadaljevanjem del. To se očitno ni zgodilo, saj delo na fasadi teče
naprej. Trenutno se obnavlja del šole z učenci od 1. do 4. razreda in dvema oddelkoma vrtca.
Včeraj so na naše društvo deževala nova obupana vprašanja o tem, kaj se dogaja ali se je zgodilo z
azbestno kritino in ali je prav, da so bili otroci včeraj pri pouku in opazovali dela na strehi. Starše skrbi,
da so njihovi otroci v nevarnosti že samo s tem, ko dihajo na poti mimo gradbišča ali odprejo šolska okna.
Azbest je rakotvorna snov prve nevarnostne skupine. Glede na njegove fizikalne značilnosti se bojimo,
da je v okolici šole v zraku velika koncentracija lebdečih azbestnih vlaken, ki jih otroci vdihavajo tako
med poukom kot tudi na poti v šolo. Točnega števila učencev v hrastniški šoli ne poznamo, ocenjujemo
pa, da je izpostavljenih okoli 500 otrok.
Prosimo inšpektorat, naj v interesu otrok preveri koncentracijo azbestnih vlaken v učilnicah in v okolici
šole (v neposredni bližini je nogometno igrišče) in čim prej poda navodila za ravnanje odgovornim
osebam. Dobrodošel bi bil tudi nasvet staršem ali naj otroke sploh pošiljajo v šolo ali pa bi bilo (v času, ko
čakajo na rezultate meritev in razjasnitev nastale situacije) z vidika varovanja zdravja bolje, da otrok ni k
pouku. Danes so otroci v šoli oz. v vrtcu. Hvala za posredovanje tudi v njihovem imenu. S spoštovanjem
in upanjem na hitro posredovanje,
Aktivisti Eko kroga
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