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Zadeva:  Obnova Osnovne šole NH Rajka Hrastnik  

 

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. Odgovora do danes nismo prejeli, delo na fasadi in na strehi teče naprej, otroci 
normalno obiskujejo pouk, okna v nekaterih razredih so odprta.  

V ponedeljek so na naše društvo deževala nova obupana vprašanja o tem, kaj se dogaja ali se je zgodilo s 

skoraj 1000 m
2
 azbestne kritine in ali je prav, da so bili otroci v ponedeljek 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. O problemu smo 10.6.2014 obvestili 

Zdravstveni inšpektorat.  

Pozivamo Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, naj nemudoma preveri: 

1. Kdaj se je odstranjevala azbestna kritina s strehe osnovne šole in koliko m
2
 je bilo te kritine? 

2. Kdo je odstranjeval azbestno kritino z osnovne šole in kdaj je izvajalec dobil dovoljenje MKO za 

odstranjevanje azbestno cementnih strešnih kritin? 

3. Kdaj je bila na ARSO podana vloga za pridobitev dovoljenja za odstranjevanje azbestne kritine s 

strehe OŠ NH Rajka Hrastnik in kdaj je bilo izdano dovoljenje. Prosimo tudi za kopijo dovoljenja. 

4. Ali se je azbestna kritina odstranjevala v skladu z vsemi zakonodajnimi normativi in v skladu z 

varnostnim načrtom?  

5. Ali je bil objekt v času odstranjevanja kritine izpraznjen in v celoti ograjen?  

6. Ali obstajajo kakšni dokazi, da je bilo odstranjevanje strešnih elementov dejansko »mokro«?  



 

 

7. Ali je bil objekt po odstranitvi pred ponovno uporabo temeljito mokro očiščen? Kdaj točno je bil 

objekt očiščen, z ozirom na to, da so bili delavci v ponedeljek še na strehi (otroci pa v razredih)? 

8. Ali so se po odstranitvi azbestne opravila vsa zakonsko zahtevana dela na sami stavbi in v njeni 

okolici?  

9. Ali se je kritina odstranjevala v skladu s časovnico Projekta za izvedbo?  

10. Kdo in kdaj je izdal soglasje, da se takšno delo opravlja v med šolskim letom in ne v času šolskih 

počitnic?  

11. Kdo vse je bil seznanjen s tem, da se bo azbestna kritina odstranjevala še pred koncem pouka v šoli? 

Ali so bili z datumom odstranjevanja azbestne kritine seznanjeni vodstvo šole, Občina Hrastnik in 
MKO? 

12. Kdo je odgovoren za to, da je bilo okoli 500 hrastniških otrok izpostavljenih azbestnim vlaknom?  

13. Kdo je odgovoren za to, se je delo na šolski fasadi nadaljevalo kljub pozivom Eko kroga k 

previdnosti? Kdo je odgovoren za to, da se oblaganje fasade izvaja pri odprtih oknih učilnic? 

14. Ali ima izvajalec izdelano kontrolno meritev koncentracije azbestnih vlaken v zunanjem zraku v 

neposredni okolici šole? Če da, prosimo za kopijo poročila. Če meritev ni – ali jih bo inšpektorat od 
njih zahteval? 

15. Ali je bila merjena koncentracija azbestnih vlaken v učilnicah? Če da, prosimo za kopijo poročila. Če 

meritev ni – ali jih bo inšpektorat od njih zahteval? 

 

Prosimo, da odgovore oštevilčite enako, kot smo mi vprašanja in jih posredujete tudi šoli in javnosti 

oziroma staršem. Bojimo se, da so otroci že četrti dan izpostavljeni azbestnim vlaknom. Jutri bodo otroci 
spet v šoli, zato prosimo za hitro ukrepanje. S spoštovanjem,  

                    

 

Aktivisti Eko kroga  

 

Prilogi:  

- dopis D_08_14 z dne 5.6.2014, 

- dopis D_09_14 z dne 10.6.2014. 

 

 

V vednost:  

- Nacionalni Inštitut za javno zdravje (info@nijz.si; mitja.vrdelja@nijz.si) 

- Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (institut.kimdps@guest.arnes.si) 

- Inšpektorat RS za delo (gp.irsd@gov.si)  

- Urad varuhinje človekovih pravic (info@varuh-rs.si)  
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