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Zadeva:  ODGOVOR NA VPRAŠANJE EKOKROGA 

 

 

Spoštovani,  

 

v elektronskem dopisu z  dne 12.06.2014 ste Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje pozivali, da 

preverimo spoštovanje predpisov na gradbišču pri OŠ  NH Rajka v Hrastniku. Inšpekcijski nadzor 

na tej lokaciji smo opravili dne 12.06.2014. 

 

Inšpekcija za okolje in naravo je opravila nadzor v okviru pristojnosti predpisov s področja varstva 

okolja. V nadaljevanju odgovarjamo na vaša vprašanja, ki so v naši pristojnosti. 

 

1. Kdaj se je odstranjevala azbestna kritina s strehe osnovne šole NH Rajka Hrastnik in koliko m2 

je bilo te kritine?  

Azbestno kritino s strehe osnovne šole NH Rajka v Hrastniku so odstranjevali od 2.6. do 4.6. 

2014, v dopoldanskem času. Od 1500 m2 skupne površine so večji del ca 1100 m2 odstranili, 

na delu, nad vhodom v OŠ, bodo dela izvedli v soboto in nedeljo, ko v šoli ni otrok. 

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

odstranjevanje azbestno cementnih strešnih kritin?   

Izvajalec del je Mlakar Martin celovite poslovne rešitve d.o.o., ki ima za odstranjevanje 

azbestno cementnih strešnih kritin okoljevarstveno dovoljenje št. 35477-38/2013-2, z dne 

26.03.2013. 

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.  

Okoljevarstveno dovoljenje se ne izda za posamezen objekt. Ugotovili smo, da so v skladu s 

predpisi, ki določajo ravnanje z azbestom, dela prijavljena na našo inšpekcijo. 

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

varnostnim načrtom?  

Za delo na gradbišču so izdelana Navodila za ravnanje z azbestom pri odstranjevanju 

azbestno cementne strešne kritine. 

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

Objekt v času izvajanja del ni bil izpraznjen. Izvajalec v dopoldanskem času, ni izvedel vseh 

del. Na delu, kjer bi lahko prišli otroci in drugi uporabniki objekta v stik z azbestom, bodo delali 

v soboto in nedeljo. Objekt je ograjen, dostop na gradbišče je mogoč samo skozi vrata. 
6. Ali obstajajo kakšni dokazi, da je bilo odstranjevanje strešnih elementov dejansko »mokro«?  
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Delavci so izjavili, da so vlažili azbestne plošče, kot je določeno v OVD. Plošče so zlagali na 

paleto in jih na strehi prekrili s folijo ter z dvigalom spustili na tla. 

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)?  

Dela še niso zaključena. 

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

in v njeni okolici? Dela na objektu se še izvajajo. 

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

Da, v skladu s terminskim planom. 

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

šolskih počitnic?  

Odgovor na to vprašanje ni v naši pristojnosti. 

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?  

Investitor je občina Hrastnik. S termini so seznanjeni ravnatelj OŠ, župan, Inšpekcija za okolje 

in naravo, Inšpekcija  za delo. 

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

vlaknom?   

Pred začetkom del na strehi so bila zamenjana okna, vsa okna so bila zaprta v času izvajanja 

del. 

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? 

Okna so  bila v času našega nenapovedanega nadzora in tudi sicer zaprta.  

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?  Izvajalec nima izdelane kontrolne meritve koncentracije azbestnih vlaken v 

zunanjem zraku, ker ni zavezan za izdelavo. 

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?  Koncentracija azbestnih vlaken 

v učilnicah se ni merila. Poleg šole se nahaja merilno mesto za kvaliteto zraka. Lahko se tam 

preveri stanje. 

 
 
Upam, da smo zadovoljivo odgovorili na vaša vprašanja, ki so v naši pristojnosti. 
 
 
 

Nevenka ŽVOKELJ 
Direktorica Inšpekcije za okolje in naravo 

 
 
 

   
   

 
 
 


