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VARNO ODSTRANJEVANJE 
GRADBENIH PROIZVODOV Z 

VSEBNOSTJO AZBESTA 

Ljubljana , 14.-15. 04. 2014 Milko Rutar, var. ing.

VSEBINA PREDSTAVITVE
• zakonske osnove, ocena tveganja, 

varnostni načrt, načrt gospodarjenja z 
odpadki

• prijava gradbišča: manjši/večji obseg del
• varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 

upoštevati pri izvajanju odstranjevanja 
a/c kritine

• monitoring
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Zakonske osnove

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011 –
40. čl. določa nalogo obveščanja o pričetku posebno nevarnih in 
zdravju škodljivih del)

• Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji 
ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih 
in instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest. (Ur. l. RS, št. 60/2006 )

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005)

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. l. RS, št. 93/2005)

• Pravilnik o osebni varovalni opremi(Ur.l.RS,št.89/99 in 60/06)

Nadzor in vzdrževanja materialov z 
vsebnostjo azbesta

• Za dela večjega obsega(dva delavca opravljata 
delo več kot štiri ure ,površina kritine je večja od 
300m2 ….),je potrebno:

• Prijaviti gradbišča okoljski in delovni inšpekciji

• Delo lahko izvaja pooblaščena organizacija

• Izdelati varnostni načrt-program ukrepov z 
oceno tveganja izpostavljenosti azbestnim 
vlaknom

• Izdelati načrta gospodarjenja z odpadki (A 
odpadki - šifra 170605)

• Izvajati monitoring (pred, med in po delu)
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• pregled dokumentacije
• neposreden ogled materialov(luščenje ali cvetenje kritine)

• ugotoviti stanje ohranjenosti drobljivih materialov
• po potrebi jemanje vzorcev materiala
• popis vseh informacij ter seznanitev odgovornih

Vzorčevanje in analiza materialov

Ocena tveganja

Ocena tveganja

Ocena potencialne ekspozicije:

• Iz pregleda stanja materialov  lahko že 
podamo oceno sproščanja vlaken (manjše 
ali pa večje od 0.1 vl/cm3).

• Meritev koncentracij azbestnih vlaken 
(monitoring pred izvajanjem del, med izvajanjem in po 
končanem delu).Vzorce lahko jemlje pooblaščeni izvajalec 
meritev,štetje pa lahko opravi institucija ,ki razpolaga z 
ustrezno metodologijo in opremo.Problem meritev je,da so 
običajno podatki znani kasneje zaradi obdelave vzorcev v 
laboratoriju ( zamudno štetje vlaken na optičnem 
mikroskopu )
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Ocena tveganja

Tip materiala                                               Sproščanje vlaken

Lastnosti: Večinoma krizotilni azbest
ob drgnjenju, žaganju, vrtanju, 
lomljenju . 

• Proizvodi iz azbestcementa (a/c) Možnost sproščanja

Ob normalnem 
rokovanju se sprošča 
manj od 0,1vl/cm3.

Ocena tveganja

Tipi situacij:

• celi materiali, ki niso podvrženi poškodbam
• nedosegljivi materiali
• materiali v dobrem stanju
• ni ekspozicije

A

• celi materiali, podvrženi poškodbamB

• poškodovani materialiC
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Varnostni
načrt

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

NAČRT DELA Z AZBESTOM 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Investitor:      INPRIME d.o.o. in SALONIT ANHOVO, 
d.d. 
 
 
Izvajalec:      SALINVEST, storitve, d.o.o. 
 
 
Vrsta in lokacija objekta: UPRAVNA STAVBA Z ENOTO TEHNOLOŠKEGA PARKA 
        INPRIME V SALONIT ANHOVO, 
d.d. 
 
 
Št. načrta:     1/1/2011 – julij 2011-09-09 
 
 
Opomba:      Načrt je sestavni del varnostnega načrta 
VN/MR – 1/2011 –         julij 2011-09-09 
 
 
Izdelal:      Milko Rutar, var. inž. 
 
 
Datum:       Julij 2011 
 
 

Načrt 
gospodarjenja 

z odpadki 
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Prijava 
gradbišča

Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine
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Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Pripravljalna dela (odstranjevanje strelovoda)
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Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Namestitev pohodnih elementov

Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Odstranjevanje a/c kritine



9

Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Odvoz a/c kritine na začasno skladiščenje.

Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izvajanju odstranjevanja a/c 

kritine

Uporaba delovnih strojev (dviganje bremen, ljudi …)
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Varnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati 
pri izvajanju odstranjevanja a/c kritine

• Obvezna uporaba osebne varovalne opreme,
ki ustreza določilom Odredbe o osebni varovalni opremi za kategorijo III in 
mora biti opremljena z izjavo o skladnosti ter ustrezno označena z oznako CE

Varnostni ukrepi

Delovni postopki pri odstranjevanju a/c kritin:

• odstranjevanje:
– pred vsakim delom z njimi in pred premika-

njem jih je potrebno primerno zmočiti
– odstranjuje se jih brez lomljenja
– pri demontaži je potrebno odstraniti pritrdilni 

material tako, da se plošč ne poškoduje
– ne sme se uporabljati svedrov, žag ali abra-

zivnih orodij, mehanični pripomočki, ki jih je 
nujno potrebno uporabiti, morajo biti 
opremljeni z vgrajenimi sesalniki

– demontirane plošče, namočene z obeh strani je treba spustiti na tla z dvigali

strogo prepovedano je metanje a/c plošč na tla !
– lesene dele kritine je treba temeljito posesati in premazati s premazi
– odpadne vode, ki nastajajo pri močenju plošč, je treba zbirati posebej in na 

ustrezen način ločiti vodo od vlaken
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Delovni postopki pri odstranjevanju 
a/c kritin:

• priprava na transport:
– odstranjenih plošč se ne sme lomiti na manjše 

dele
– odlomljene dele plošč in nakopičena azbestna 

vlakna v žlebovih in odtokih je treba sproti 
odlagati v PVC vreče

polne vreče se zalepi in označi 
skladno s predpisi o označevanju 

azbestnih materialov !
– odstranjene cele plošče se zloži na palete 

in ovije s plastično folijo
– s folijo zaščitene palete morajo biti 

postavljene ločeno od drugih odpadkov, 
najbolje v zaprte kontejnerje, namenjene 
za transport

Delovni postopki – transport a/c:

• transport:
• transport mora biti opremljen z ustrezno izpolnjenim evidenčnim listom 

odpadkov
• med transportom do ustrezne deponije, mora biti tovor zavarovan pred 

razsutjem
• materiale se razloži z ustrezno mehanizacijo
• prepovedana je uporaba prekucnih vozil za raztovarjanje
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Delovni postopki – transport a/c:

Brez komentarja!

Evidenčni list 
odpadkov
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Monitoring 

Monitoring
• Obvezen pri delih večjega obsega (pred  – nulto stanje, 

med in po zaključku del)

Kontrola pretoka črpalke
Črpanje skozi celulozni filter
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Rezultati meritev

HVALA ZA POZORNOST


