
NACIONALNE SMERNICE ZA AZBEST 

ZAKLJU�NO PORO�ILO 
 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, april 1999 
 



 2 

Inštitut za varovanje zdravja RS 

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALNE SMERNICE ZA AZBEST 

ZAKLJU�NO PORO�ILO  

(1.12. 1998 - 31. 10. 1999) 

Vodja projekta: As. dr. Metoda Dodi� Fikfak, dr. med. 

 

Sodelavci: Janja Šešok, dr. med., Sonja Vali�, dr. med., doc. dr. Branko Družina, Blaženka Jeren, 

Irena Eržen, prof.; Jožica Šelb,dr. med., Miloš Kravanja  

Zunanji sodelavci: Prof. dr. Vera Pompe-Kirn, dr. med., Register raka pri Onkološkem inštitutu; 

dr. Mirko Bizjak, Kemijski inštitut; Majda Mandelc-Grom, dr. med., Klini�ni inštitut za medicino 

dela, prometa in športa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 7.4. 1999 



 3 

KAZALO 

I. UVOD……………………………………………………………………………….…3 

Splošni uvod…………………………………………………...………………… 4 

Uvod v »Nacionalne smernice za azbest«………………………..…………….. 12 

II. CILJI………………………………………………………………………….……..15 

III. REZULTATI…………………………..…………………………………….……. 17 

1. Pregled predpisov in direktiv EU, zakonskih in podzakonskih aktov…..…….18 

2. Ravnanje z azbestom in azbestnimi izdelki………………………………...... 28 

 2.1. Proizvodnja azbestnih izdelkov…………………………………… 31 

 2.2. Podatki o azbestu izpostavljenih ljudeh………………………...… 48 

 2.3. Promet z azbestnimi izdelki……………………………………..… 51 

 2.4. Podatki o objektih in opremi, kjer je vgrajen azbest……………… 52 

3. Obolevnost…………………………………………………………………… 63 

 3.1. Spremljanje potencialno izpostavljenih…..…………………..…... 63 

 3.2. Spremljanje neposredno izpostavljenih delavcev…………………. 64 

 3.3. Poklicne bolezni…………………………………………………… 65 

 3.4. Podatki o mezoteliomu………………………….……………….… 65 

 3.5. Podatki iz zbirke umrljivosti………………………………………. 68 

4. Ravnanje z odpadki………………………………………………………...… 76 

 4.1. Rezultati analize ravnanja z azbestnimi odpadki v Sloveniji…..… 80 

4.2. Predlog za ureditev kon�ne dispozicije ostankov azbestnih izdelkov in 

odpadkov…………………………………………………………..… 80 

4.3. Meritev onesnaženja zraka z azbestom………………………….… 83 

5. Izobraževanje………………………………………………………………… 84 

IV. PREDLOGI……………………………………………………………………..…. 86 

V. PRILOGE…………………………………………………………………………... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. UVOD 

 

1. Splošni uvod 

Azbest je komercialno ime za skupino naravnih vlaknatih silikatov, ki nimajo skupnih 

fizikalnih niti kemi�nih lastnosti in jih iz prakti�nih razlogov razdelimo na dve skupini: krizotil 

ali beli azbest in amfiboli. V skupino amfibolov sodi aktinolit, amozit, antofilit, krokidolit in 

tremolit. Ve� kot 90% vse porabe azbesta v svetu gre na ra�un krizotila. Azbest je široko 

uporaben. Najve�ja nevarnost za delavce, ki prihajajo v stik z njim pa je pri kopanju azbestne 

rude, predelavi in obdelavi azbestnih vlaken, predvsem pri odstranjevanju, ladjedelništvu, 

vzdrževanju zavor…Delavci so izjemoma izpostavljeni povsem �istemu azbestu. Vedno so 

primešani, �eprav le v sledovih tudi amfiboli. 

Izpostavljenost azbestu povezujemo z razvojem nekaterih bolezni kot so azbestoza, to je 

fibroza plju�nega tkiva in nekaterimi tipi rakov: najbolj zna�ilen je difuzni maligni 

mezoteliom. Ocenjujejo namre�, da da je 80% vseh mezoteliomov povezanih z izpostavljenostjo 

azbestu, ostali odstotki gredo deloma na ra�un napa�no postavljene diagnoze, deloma na ra�un 

izpostavljenosti nekaterim drugim dejavnikom tveganja iz okolja. Drugi pomemben rak, ki ga 

povezujejo z izpostavljenostjo azbestu je plju�ni rak, rak ustne sluznice, grla, žrela, 

gastrointestinalnega trakta in ledvic.  

Azbest se koplje in uporablja vsaj že 2500 let. Najzgodnješa poro�ila o nevarnosti azbesta 

za zdravje ljudi segajo 90 let nazaj, prve sistematske epidemiološke študije o plju�nem raku in 

mezoteliomu so bile objavljene v 1930 in 1940 letih. Prve fibrogene lastnosti azbesta so bile 

odkrite že 1902 leta.�eprav so bili že takrat rezultati jasni, niso vplivali niti na proizvodnjo niti na 

predelavo azbesta. Prva poklicna bolezen na svetu kot posledica izpostavljenosti azbestu je bila 

priznana na Finskem leta 1938. V ZDA so prve zahteve za pla�ilo kompenzacij zaradi bolezni, ki 

so bile povezane z izpostavitvijo azbestu postavljali delavci v 60 letih. Medtem, ko so se prve 

sistemati�ne akcije za zmanjšanje uporabe azbesta v ve�ini držav za�ele šele pred 30 leti in vodile 

do prepovedi uporabe v poznih 1970ih in 1980ih letih. To kaže na velik razkorak med �asom 

odkritja u�inkov azbesta in �asom prvih resnih posegov v prepoved proizvodnje. Preteklo je torej 

85 let tega stoletja preden je Mednarodna organizacija dela (ILO) izdala konvencijo - 

International Asbestos Convention št. 162 in priporo�ilo- Recommendation št. 172 v letu 1986.  

Leta 1989 je ameriška agencija za okolje EPA javno izrazila namen, da bo prepovedala 

uporabo azbesta v letu 1997.Vendar se je diskusija o škodljivosti azbesta ponovno odprla, ko je 

skupina priznanih ameriških avtorjev Mossman, Corn in Gee v Science leta 1990 objavila �lanek 

z naslovom: Asbestos: Scientific developments and implications for public policy. V �lanku je 
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jasno izarženo, da so krizotilna vlakna slabo karcinogena, posebej, �e jih primerjamo z amfiboli 

in da moramo številne primere do sedaj odkritih azbestnih karcinomov pravzaprav pripisati 

amfibolom in ne krizotilu. Razvila se je tako imenovana amfibolna teorija, ki ima v svetu velike 

in hude posledice in trdi: 

da vzrok za nastanek mezoteliomov, ki se pojavijo med delavci izpostavljenimi krizotilu, lahko 

pripišemo minimalnim koli�inam krizotilu primešanih amfibolov in  

da je krizotil milejši karcinogen kot so amfiboli. 

Teorija je dejansko podkrepljena z biološkim obnašanjem krizotila in amfibolov v plju�ih: 

krizotil je krhek, mo�no lomljiv vzdolž in pre�no, njegov plju�ni klirens je visok: amfiboli so 

rigidni težko lomljivi, v plju�ih ostanejo ve� let po izpostavitvi. Zato je plju�no breme bistveno 

ve�je za amfibole kot za krizotil, �eprav so amfiboli primešani krizotilu le v sledeh. 

Zagovorniki amfibolne teorije trdijo, da kumulativna izpostavljenost ni dober indikator 

ekspozicije, ker plju�no breme ni v korelaciji s koncentracijo azbesta v zraku, da je bilo plju�no 

breme za krizotil med rudarji v quebeških rudnikih bistveno manjše za krizotil kot za amfibole, da 

je plju�no breme med istimi rudarji v direktni zvezi z višjim tveganjem za nastanek mezotelioma, 

in da je bilo višje tveganje za nastnek plju�nega raka in mezotelioma pri tistih quebeških rudarjih, 

ki so kopali krizotil z ve� primešanega tremolita.  

Nasprotno pa v prid temu, da je krizotil amfibolom enakovreden karcinogen govori dejstvo, 

da : da krizotil ostaja v plju�ih veliko dlje, kot je potrebno za en mitoti�en proces, da plevro, 

mesto nastanka mezotelioma dosežejo le krizotilna vlakna in da so predvsem študije objavljene 

po znamenitem Mossmanovem �lanku, ki so zajele delavce, ki so bili izpostavljeni le krizotilu 

pokazale, da so delavci dejansko obolevali za plju�nim rakom in mezoteliomom pogosteje, kot da 

ne bi bili izpostavljeni. Vendar se je poskus dokazovaja krizotila kot enakovrednega karcinogena 

v Rusiji izgleda izjalovil. Zakaj, ne vemo. Je res, da krizotil ni karcinogen, ali pa je problem 

ruskega azbesta, ki vsebuje po podatkih slovenskih uvoznikov 80% talka? Po študijah narejenih 

po letu 1990 je postalo precej jasno, da so amfiboli mo�nejši karcinogeni pri povzro�anju 

mezotelioma, da pa sta obe skupini krizotil in amfiboli relativno enakovredna karcinogena pri 

povzro�anju plju�nega raka. Še vedno obstajata dva pola, ki pa sta glede na mo� in ve�jo ali 

manjšo podporo azbestne industrije imela bistvene posledice: 

Številne države lo�ujejo priporo�ene vrednosti za krizotil in priporo�ene vrednosti za 

amfibole, �eprav vemo, da v praksi v ve�ini industrij tega ni mogo�e lo�iti. Vodijo se živahne 

diskusije na politi�ni in gospodarski sceni, velikokrat tudi v zakulisju, ki jih aktivisti za popolno 

prepoved vsake uporabe azbesta skušajo vedno znova izbrskati od zaupljivih virov in neprestano 

opozarjajo na realno možnost ponovne odobritve dela s krizotilom. Prof. Levenstein iz University 
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of Massachusetts v Lowellu, ZDA je na situacijo opozoril v reviji New Solution. Napisal je 

�lanek z naslovom: Azbestna industrija se je odlo�ila, da znova vrne na tržiš�e »zdrave« azbestne 

produkte. S strani industrije se namre� pogosto sliši, da je mogo�e, da je problem prenapihnjen in 

da dejansko ni toliko bolezni, ki bi bile povzro�ene z azbestom, ter da azbest oz. amfiboli 

dejansko povzro�ajo le mezoteliom. Število mezoteliomov je majhno, zato so take trditve lahko 

namerne.Dejanska in ve�ja ubijalca delavcev sta namre� plju�ni rak in azbestoza. Neodvisni 

raziskovalci utemeljeno domnevajo, da je problem celo podcenjen in to predvsem zaradi 

pomanjkanja podatkov o izpostavljenosti ljudi, predvsem delavcev. Zelo verjetno namre� je, da 

so podatki podcenjeni tudi zato, ker kliniki zelo pogosto ignorirajo podatek o izpostavljenosti iz 

tega ali onega razloga, kliniki pa so tisti, ki postavljajo ve�ino diagnoz raka. Novo nastala 

amfibolna teorija je bila razlog, da je novembra 1993 Mednarodna komisija za zdravje pri delu v 

sodelovanju z International Program on Chemical Safety (IPCS) odlo�ila, da se PEL (permissible 

exposure limit oz. dovoljena izpostavljenost), ne spreminja. �lanki udeležencev, posebej pa 

pripombe vodstva so bili v ve�ini naklonjeni amfibolni teoriji. V nasprotju s to odlo�itvijo je 

Occupational Safety and Health (OSHA) v ZDA že 1986 v oceni tveganja poudarila, da 

izpostavljenost delavcem skozi življenjsko dobo 0.2 f/cm3 celokupnega azbesta povzro�ilo 0.5 % 

letno incidenco za azbestozo, da najverjetneje prag za azbestozo ne obstaja in da je pri�akovana 

umrljivost zaradi raka povzro�enega zaradi izpostavitve celokupnemu azbestu po 20 letni 

izpostavljenosti 451.8 rakov na 100 000 delavcev. Pozneje so priporo�eno vrednost še znižali na 

0.1f/cm3 in poudarili, da je lo�evanje krizotilne izpostavljenosti od amfibolne prakti�no 

nesmiselno, ker so delavci obi�ajno izpostavljeni isto�asno obema tipoma vlaken. Ameriška 

agencija za higieno sicer lo�uje priporo�ene vrednosti za krizotil od priporo�enih vrednsoti za 

amfibole, vendar uradno veljajo OSHA-ina priporo�ila za celokupen azbest.. 

Aktualnost problema 

Proizvodnja in uporaba azbesta je v svetu še vedno aktualna. Letna proizvodnja azbesta 

naj bi bila še vedno okrog 4 milione ton letno, ali 0.7 kg na �loveka. Rusija in Kanada 

proizvedeta 78% vsega azbesta na svetu. Poraba teh izdelkov je verjetno podobna kot produkcija, 

�eprav je temu težje slediti. Od leta1985 do 1992 je od 73 držav 23 reduciralo uporabo azbesta, 

36 ohranjalo isto stopnjo, 14 pa pove�alo. Ena petina uporabe je na ra�un držav v razvoju, 62 % 

pa v državah centralne in vzhodne Evrope, ki so v tranziciji in zato manj sposobne kontrolirati 

proizvodnjo in uporabo nevarnih snovi. Japonska n.pri. še vedno uvaža azbest, njena potreba po 

azbestu je bila po podatkih iz leta 1997 ve� kot 300 000 t letno, kar je 2.3 kg na prebivalca. 85% 

vsega azbesta se porabi v azbest-cementni industriji. Izra�unano je, da poraba 3 kg azbesta na 

osebo vodi do 15 primerov mezoteliomov/milion ljudi. Groba primerjava incidence mezotelioma 
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z l-letno porabo azbesta pred dvajsetimi leti kaže n.pr., da so na Norveškem porabili 8000 ton 

azbesta, dvakrat manj kot v istem obdobju pri nas v eni sami tovarni in so imeli leta 1988 40 

primerov mezoteliomov, ki so ga pripisali izpostavljenosti azbestu. Podobna slika se kaže tudi na 

Švedskem, kjer so v letu 1970 porabili 20 000 ton azbesta in imeli 100 primerov mezotelioma v 

letu 1991. �e se situacija nadaljuje po trendu, ki se kaže danes, potem pri�akujemo, da bo 

globalna azbestna epidemija dosegla svoj višek v prvi polovici naslednjega stoletja. 

Primerjanje podatkov razvitih industrijskih držav (Avstralije, Nam�ije, Norveške, 

Švedske, Velike Britanije in Finske), ki imajo dobro razvit sistem diagnosticiranja, odkrivanja, 

registriranja in kompenziranja, kaže naraš�ajo�i trend za rake, ki so povezani z ekspozicijo 

azbestu. Finska je imela n.pr. najve�jo porabo azbesta v petdesetih do sedemdesetih letih. 

Posledice se vidno kažejo od devetdesetih dalje, pri�akujejo, da se bodo kazale vse do 2020, t.j. 

20-40 let po najve�ji uporabi. Možno je, a ne gotovo, da je vrh dosežen ravno sedaj. V Veliki 

Britaniji se pri�kuje, da bo vrh pojavljanja bolezni, ki so povezane z ekspozicijo azbestu dosežen 

leta 2010. Pred kratkim je finski raziskovalec Tošavainen ocenil, da je v zahodnih razvitih 

industrijskih državah 30 000 rakov, ki jih povzro�a azbest v letu in najverjetneje veliko ve� v 

državah v razvoju in državah vzhodne Evrope. V ZDA naj bi letno obolelo zaradi raka na plju�ih 

9000 – 10.000 moških in 900 – 1900 žensk, ker so bili v življenju izpostavljneni karcinogeni 

substanci. Polovico vseh teh rakov naj bi povzro�al azbest.  

Globalna azbestna epidemija je torej dale� od tega, da bi postajala neaktualna. Res je, da 

je preventiva najbolj u�inkovita startegija za kontrolo azbesta res pa je tudi, da bomo sre�evali še 

nekaj �asa ve� in ve� azbestnih bolezni, posebej pri nas, kjer je bil vrh uporabe azbesta v poznih 

sedemdesetih, osemdesetih in vse do devetdesetih let. In �etudi bi povsem ukinili uporabo azbesta 

nas �aka še veliko dela pri odstranjevanju azbesta iz domov, tovarn, malih konstrukcij, zavor, 

športnih objektov… Na Finskem ugotavljajo, da je v državi še vedno približno 200.000 t azbesta 

glede na porabo v 50 in 60 letih. Gotovo ni države v svetu, ki bi bila že zaklju�ila projekt azbest. 

In vemo, da je veliko teh držav prepovedalo uporabo azbesta veliko pred nami. 

Nerešeni problemi v povezavi z izpostavljenostjo azbestu 

Navkljub temu, da je azbest najbolj razsiskana snov v svetu se vedno znova pojavljajo številna 

vprašanja, ki se v glavnem vežejo na nastanek raka pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni azbestu. 

Nekatera najbolj aktualna so:  

� Ali azbest povzro�a tveganje za nastanek raka tudi za druge neoplazme in ne samo za 

mezoteliom in rak na plju�ih: npr. rak na grlu, gastrointestinalnem traktu ali ledvicah? 

� Je karcinogenost azbesta dejansko omejena le na amfibole (amfibolna hipoteza), ali ima 

krizotil zadostno karcinogensko mo�, da povzro�a mezoteliom in plju�ni rak? 
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� Ali rak na plju�ih izzvan z izpostavljenostjo azbestu dejansko lahko pripišemo azbestozi ali 

plju�nemu bremenu za azbest? 

� Ali so ob odsotnosti azbestoze pleuralni plaki znanilci raka na plju�ih ali druga�e,ali sploh 

delavec, ki ima pleuralne plake tvega, da bo zbolel za plju�nim rakom? 

� Kolikšna je doza praga inhaliranega azbesta, ki lahko že povzro�i plju�nega raka. Ali taka 

doza obstaja za mezoteliom? 

� Kakšen je interaktiven u�inek dveh karcinogenih snovi (npr. azbesta in silicijevega dioksida) 

neodvisno od kajenja in v odvisnosti od kajenja? 

� Kakšno je dejansko tveganje za splošno populacijo, ki je azbestu izpostavljena v zelo majhnih 

dozah, n.pr. v stavbah ali šolskih klopeh? 

� Kakšni so mehanizmi azsbestne karcinogenosti? Kako se razlikujejo od mehanizma 

fibrogenosti? 

Splošna navodila za dolo�anje izpostavlejnosti 

Eno najtežjih vprašanj je gotovo: ali je bil �lovek azbestu v življenju izpostavljen in �e ja, koliko. 

�eprav se težko postavljajo splošna navodila, se nekatera zelo priporo�ajo za iskanje tistih oseb, 

ki so bile z veliko verjetnostjo izpostavljene azbestu na delovnem mestu. To so ljudje, ki imajo: 

� ve� kot 0.1milionov amfibolnih vlaken daljših od 5um/g suhega plju�nega tkiva ali  

� ve� kot 1 milion azbestnih vlaken ve�jih od 1um/g suhega plju�nega tkiva merjeno na 

elektronskem mikroskopu v kvalificiranem laboratoriju ali 

� ve� kot 1000 azbestnih telesc/g suhega tkiva (100 asbestnih telesc/g mokrega tkiva) ali 

� ve� kot 1 azbestno telesce/ml bronhoalveolarne teko�one dobljene pri laveži, ki se meri z 

svetlobnim mikroskopom v kvalificiranem laboratoriju. 

Pove�ano tveganje za razvoj mezotelioma in pleuralnih plakov se lahko razvije pri teh 

vrednostih ali pod njimi. Dvakrat ve�je tveganje za nastanek plju�nega raka ocenjujemo pri 2 

milionih amfibolnih vlaken daljših od 5um/g suhega plju�nega tkiva ali 5 milionov azbestnih 

vlaken daljših od 1um/g suhega tkiva. V individualnih primerih ne moremo uporabljati nobene od 

zgornjih vrednosti, da bi izklju�ili izpostavljenost azbestu ne da bi imeli dobro delovno 

anamnezo. 
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2. Uvod v “Nacionalne smernice za azbest” 

Prvotni na�rt dela je obsegal naslednje to�ke: 

1. Pregled predpisov in direktiv EU, zakonskih in podzakonskih aktov ter razlag nekaterih 

evropskih in zunajevropskih držav o azbestu, ki bi služila kot podlaga pri sprejemanju naše 

zakonodaje. 

2. Ravnanje z azbestom in azbestnimi izdelki. 

3. Obolevnost. 

4. Ravnanje z odpadki. 

5. Mednarodno sodelovanje. 

6. Osveš�anje in obveš�anje delavcev in prebivalstva. 

Po sklepih projektnega sveta so bile predlagane naslednje korekcije prvotnega na�rta:  

� naj se, zaradi �asovne zahtevnosti, ne izdela registrov obstoje�ih objektov, ki imajo še 

vgrajen objekt;  

� naj delovna skupina ta �as in sredstva porabi za izdelavo navodil za ljudi, ki še prihajajo v 

stik z azbestom in za izdelavo tehnik osveš�anja prebivalstva; 

� naj sodeluje pri pripravi osnutka pravilnika za varnost in zdravje izpostavljenih delavcev; 

� naj preu�i navodila za delo s snovmi za prekrivanje kritin; 

� naj sodeluje pri oblikovanju sprememb ZPPPI; 

� naj se iskanje podjetij, ki so imela v svoji proizvodnji azbest, razširi še na nekatera podjetja, 

ki so uporabljala azbestne obleke kot zaš�itne obleke. Zato smo vklju�ili v naše delo poleg 

deset osnovnih podjetij (Salonit Anhovo, Donit Tesniti, Donit Filter (Filtravto), Donit 

Laminati, Fenolit, Fragmat (prej del Izolorke), Izolirka, TIT Velika Loka, TVT Maribor, 

TMT Velika Loka) še Termiko, Donit-Pletilnico, WV Term, Sinter, Kolektor, Slovenske 

železnice, Ladjedelnico Izolo, Slovenske železarne, in Slovenske opekarne, TAM Maribor in 

nekatera druga podjetja za katera smo po vrsti industrije sklepali, da bi utegnila uporabljati 

azbest. 

Na podlagi sklepa Projektnega sveta za izdelavo nacionalnih smernic za azbest z dne 14. 9. 1998, 

smo z delom pri�eli septembra 1998.  

Ker so se po letu 1990 podjetja reorganizirala (DONIT, IZOLIRKA, SLOVENSKE 

ŽELEZARNE…), je bilo na novo nastalim podjetjem težko slediti: spremenila so imena, težko je 

bilo najti vodstveni kader, ki bi poznal celo proizvodnjo in bil pripravljen sodelovati pri 

pogovorih za nazaj. Podatki so najve�krat ostali v osnovnem podjetju ali so se arhivirali tako, da 

do njih ni bilo dostopa, bili so tudi uni�eni, posebej še podatki o koli�ini uvoženega ali 
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porabljenega azbesta. Starejši delavci so odšli v pokoj, mlajši pa obdobja 35 in ve� let nazaj niso 

poznali. Nekatera podjetja so v ste�aju (TAM). 

Vsa podjetja, ki so gotovo uporabljala azbest, razen Fenolita, so sodelovala pri našem delu. 

Svoje nesodelovanje Fenolit razlaga s tajnostjo podatkov. Ker smo z gotovostjo vedeli, da je 

Fenolit v preteklosti uporabljal abest in da ga najverjetneje še vedno, smo iskali pomo� in 

podporo pri Zdravstveni inšpekciji, o tem smo poro�ali na projektnem svetu, Medresorski 

komisiji za azbest in Medreserski komisiji za ravnanje z nevarnimi snovmi, vendar do zaklju�ka 

projekta Fenolit ni sodeloval v projektu.  

Po temeljitem pogovoru z avstrijskimi in italijanskimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 

problemom azbesta v okolju, smo sklenili, da navkljub mnenju projektne skupine, naredimo 

pregled stanja vgrajenega azbesta v pomembnih javnih objektih v Sloveniji in sicer v: šolah, 

vrtcih, kinodvoranah – gledališ�ih, politi�nih stavbah (ob�inske zgradbe, parlament) in športnih 

centrih. 

Ministrsvo za okolje in prostor nam je priskbelo lokacije vseh odlagališ� odpadkov v 

Sloveniji, pridobljeni so bili podatki o kraju odlaganja in koli�inah azbestnih odpadkov, za�eli 

smo postopek o zakonski ureditvi medresorskega reševanja problema »izdelave strategije 

ravnanja za posamezne skupine izdelkov, kadar je potrebna njihova odstranitev«, sodelovali smo 

pri nastajanju pravilnika o varnosti in zdravju izpostavljenih delavcev, imeli posvete na 

strokovnih institucijah o na�inu izvajanja meritev in standardih in sodelovali s prispevki na 

številnih strokovnih sre�anjih, ves �as smo sodelovali s tujimi raziskovalci iz Evrope in ZDA, 

aktivno smo sodelovali na seminarju z mednarodno udeležbo “Nacionalne smernice za azbest”, ki 

ga je organiziralo Ministrstvo za zdravstvo, izvedli smo seminar izobraževanja za zdravnike 

splošne medicine, medicine dela, pneumologe in zdravstvene inšpektorje, v sodelovanju s 

sindikati imamo dolo�ene okvirne datume izvedbe seminarja za delavce, dogovarjamo se za 

izvedbo izobraževanja varnostnih inženirjev in inšpektorjev za delo...  

Vmesna poro�ila so bila redno predstavljena projektnemu svetu, Medresorski komisiji za 

azbest in Medresorski komisiji za ravnanje z nevarnimi snovmi.  

Navkljub novim dejstvom, ki so bila odkrita med delom samim, dodanim tehnikam 

odkrivanja onesnaženja, nepredvidenim obiskom delovnih organizacij, ki še ali pa so uporabljala 

v preteklosti azbest pri svojem delu, pogovori z ljudmi, ki so v azbestni proizvodnji sodelovali, 

kontroli in primerjavi diagnoz, ki so bile beležene v Registru raka, je delo potekalo ves �as po 

delovnem na�rtu. Delo smo opravili v roku in obsegu v katerem se že kažejo razsežnosti 

problema v Sloveniji.  
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Metode dela bodo zaradi razli�nosti in kompleksnosti opisane posebej pri vsakem 

poglavju. 
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II. CILJI 

 

1. Zbrati podatke o proizvodnji in uporabi azbestnih izdelkov v zadnjih 35 letih: 

� Ugotoviti število podjetij, ki so kakorkoli uporabljala azbest  

� Ugotoviti koli�ino porabljenega azbesta v Sloveniji 

� Ugotoviti vrsto in koli�ino narejenih azbestnih izdelkov v Sloveniji, in koli�ino izdelkov, ki 

je v Sloveniji ostala 

� Dobiti podatke o koli�ini uvoženega azbesta in azbestnih izdelkov v letu 1997-pred veljavo 

Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbesnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPI)  

� Pridobivati podatke o uporabi izolacijskega materiala in kritine v vrtcih in šolah 

� Pridobivati podatke o odstotku azbestcementne kritine v posameznih upravnih enotah 

� Pridobivati podatke o koli�ini vgrajenih cement-azbestnih cevi v posameznih upravnih enotah 

oz. na podro�jih posameznih Komunalnih podjetij 

� Pripraviti preliminarni predlog za ureditev kon�ne dipozicije ostankov azbestnih izdelkov in 

odpadkov 

 

2. Dobiti podatke o izpostavljenih delavcih: 

� Ugotoviti število potencialno izpostavljenih delavcev  

� Ugotoviti število dejansko izpostavljenih delavcev  

� Za�eti vzpostavljati register azbestu izpostavljenih delavcev 

� Ugotoviti število priznanih poklicnih bolezni 

 

3. Dobiti podatke o obolevnosti in umrljivosti zaradi izpostavljenosti azbestu 

 

4. Dobiti informacije o meritvah onesnaženja zraka z azbestom 

Pridobiti podatke o številu meritev opravljenih v podjetjih in zunaj njih  

 

5. Dobiti podatke o odlagališ�ih azbestnega materiala in oceniti koli�ine tega 
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III. REZULTATI 

 

1. Pregled predpisov in direktiv EU, zakonskih in podzakonskih aktov ter razlag nekaterih 

evropskih in zunajevropskih držav o azbestu, ki bi služila kot podlaga pri sprejemanju naše 

zakonodaje.1 

 

Strategija ravnanja za posamezne skupine izdelkov, kadar je potrebna njihova odstranitev in 

izdelava navodil za ljudi, ki prihajajo v stik z azbestom  

 

Metode dela 

Osnova pregleda so priporo�ila Mednarodne organizacije za delo (ILO): Safety in the use 

of asbestos (prvi� objavljena 1984), ki so nastala na sre�anju predstavnikov vlad, delodajalcev in 

delavcev v Genevi 1983. Priporo�ila slonijo na naslednjih konvencijah: Konvenciji o poklicnem 

raku, 1974 (Št 139) in Priporo�ilu, 1974 (Št. 147), Konvenciji o delovnem okolju, 1977 (Št 148) 

in Priporo�ilu, 1977 (Št 156) in na podlagi Konvencije o varnosti in zdravju pri delu, 1981 (Št. 

155) in Priporo�ilu, 1981 (Št 154).  

Cilj priporo�il tega zbornika ni nadomestiti nacionalno zakonodajo ali sprejete standarde, 

pa� pa predstavlja pomo� in vodilo vsem, ki tako zakonodajo sprejemajo ali jo spreminjajo. 

Seveda je od lokalnih razmer in tehni�nih možnostih odvisno, koliko je mogo�e slediti tem 

navodilom. 

Vsebini tega zbornika smo dodali direktive sveta EU, italijansko in nemško zakonodajo, 

pravilnike in literaturo, ki je služila kot podlaga tem pravilnikom ter OSHA-ine (Occupational 

Safety and Health Administration, ZDA) predpise in jih dopolnili s pripombami, ali je in kako 

posamezno podro�je urejeno v Sloveniji. 

Publikacija vsebuje Dolžnosti (pristojnih služb, delodajalcev, delavcev, izdelovalcev in 

prodajalcev azbesta in azbestnih izdelkov), Mejne vrednosti za izpostavljenost (ILO priporo�ila, 

nemška in italijanska priporo�ila, priporo�ila sveta ES, ameriška priporo�ila), Mejne vrednosti 

emisije v atmosfero (Italijanska zakonodaja, Direktiva EU), Mejne koncentracije azbesta za 

odpadne vode (Italijanska zakonodaja in zakonodaja EU), Monitoring onesnaženja delovnega 

mesta z azbestom, Splošne preventivne metode in osebna zaš�ita, �iš�enje delovne opreme in 

prostorov, Pakiranje, Transport in skladiš�enje azbesta, Ravnanje z azbesnimi odpadki, 

Zdravstevni nadzor delavcev, Ozna�evanje azbesta in Izobraževnaje in uvajanje delavcev v delo.  

                                                           
1 Delo je v celoti predstavljeno v brošuri: Pregled zakonov, pravilnikov, smernic in priporo�il v zvezi z 
izpostavljenostjo in ravnanjem z azbestom in azbestnimi odpadki. 



 14 

ILO priporo�ila smo izbrali kot izhodiš�e, ker: 

� priporo�ila ILO upoštevajo vse države EU, jih pa prilagajajo glede na specifi�ne razmere in 

potrebe države; 

� po prepovedi uporabe in predelave azbesta v zahodni Evropi ostaja klju�ni problem varovanje 

zdravja delavcev, ki so azbestu še izpostavljeni (predvsem �iš�enje in odstranjevanje azbesta 

in azbestnih izdelkov) in 

� so tudi v Sloveniji ogroženi predvsem delavci, ki še prihajajo in bodo prihajali v stik z 

azbestom pri odstranjevanju azbesta in sanaciji objektov ter pri rušilnih delih. 

Dodali smo še poglavja: 

� Mejne vrednosti emisije azbesta v atmosfero; 

� Mejne koncentracije azbesta v odpadnih vodah in 

� Prepovedi in omejitve dela z azbestom. 

Izpustili pa smo poglavja, kot je kontrola izpostavljenosti azbestu v specifi�nih industrijah: 

pri izkopu azbesta, v asbest-cementni industriji in tekstilni azbestni industriji. Razlog za tako 

odlo�itev je dejstvo, da pri nas takih delovnih mest ni ve�. 

Naš namen je bil prikazati vsebinske povzetke ureditve tako, da se bo vsako od 

zainteresiranih ministrstev pri postavljanju in sprejemanju nacionalnih navodil (in pravnih 

podlag) za ravnanje z azbestom na njegovem podro�ju lahko posluževalo navedenih priporo�il in 

jih seveda po potrebi prilagajalo doma�im razmeram. 

V prilogi smo zaradi prakti�nosti in iz�rpnosti dodali Odlok Ministrstva za zdravstvo Republike 

Italije z dne 6. septembra 1994 o normativih in tehni�nih metodah za izvedbo zakona o 

prenehanju uporabe azbesta. 

 

Vsebina dela 

Zakonodaja vsake države bi morala urejati naslednja podro�ja povezana z azbestom: 

1. namen, aplikacijo in definicije; 

2. dolžnosti; 

3. mejne vrednosti izpostavljenosti azbestu; 

4. mejne vrednosti emisije azbesta v atmosfero; 

5. mejne koncentracije azbesta v odpadnih vodah; 

6. meritve azbesta v zraku na delovnem mestu; 

7. splošne preventivne metode; 

8. prepovedi in omejitve; 

9. osebna zaš�itna sredstva; 
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10.  �iš�enje delovnih prostorov in opreme; 

11.  pakiranje, transport in skladiš�enje; 

12.  ravnanje z azbestnimi odpadki; 

13.  zdravstveni nadzor azbestu izpostavljenih delavcev; 

14.  ozna�evanje, izobraževanje in uvajanje v delo ter 

15.  rušilna in instalacijska dela ter odstranjevanje azbesta. 

 

Pregledali smo naslednje gradivo: 

1. smernice, ki jih za delo z azbestom daje ILO - Mednarodna organizacija za delo; 

2. direktive, ki jih za delo z azbestom predpisuje EU; 

3. zakonodajo nekaterih evropskih držav in sicer: Italije, Nem�ije; 

4. OSHA-ine (Occupational Safety and Health Administration, ZDA) predpise ter 

5. slovensko zakonodajo.  

 

V Sloveniji imamo sprejete naslednje zakone, pravilnike, akte, ki jih moramo upoštevati pri delu 

z A: 

 

Zakoni: 

∗ Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z A izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki je za�el veljati 12.10.1996. 

∗ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z A 

izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki 

je v veljavi od 09.05.1998. 

∗ Zakon o prevozu nevarnih snovi  

     UL SFRJ, št.27/90 

 

Pravilniki: 

∗ Pravilnik o dolo�itvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu 

     Uradni list RS, št.26/97, z dne 16.05.1997; 

∗ Pravilnik o ravnanju z odpadki 

     Uradni list RS, št. 84/98, z dne 11.12.1998; 

∗ Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih  sredstev za delo   

     Uradni list SRS, št. 35/88; 

∗ Pravilnik o na�inu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu  
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     Uradni list SFRJ, št. 82/90. 

 

Uredbe: 

∗ Uredba o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi A in A 

izdelkov 

     Uradni list RS, št.20/98, z dne 13.03.1998; 

∗ Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda 

     Uradni list RS, št. 75; z dne 5. 12. 1997; 

∗ Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda 

     Uradni list RS, št.75; z dne 5.12.1997. 

 

Akti: 

∗ Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO: Konvencija 

Mednarodne organizacije dela št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta. 

     Uradni list RS, št. 13, z dne 7. 3.1997, Mednarodne pogodbe. 

Mednarodne pogodbe: 

∗ Aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. 

     Uradni list, Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 8/77, 1/78, 6/78, 11/80. 

 

 V obravnavi je Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

 

Zaklju�ek 

Ugotovili smo, da je slovenska zakonodaja na podro�ju azbesta pomanjkljiva in 

nedolo�na. 

V primeru, da je ogrodje zakonodaje zgoraj naštetih 15 podro�ij, ki morajo biti zakonsko urejena, 

lahko re�emo: 

 

ad 1) namen, aplikacijo, definicije – je potrebno opredeliti z zakonom; 

 

ad 2) dolžnosti - so dolo�ene z aktom o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij 

UNESCO: Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta. 

Ta konvencija se uporablja za vse dejavnosti, v katerih so delavci na delovnem mestu 

izpostavljeni delovanju azbesta. 
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Na osnovi sprejetja tega akta bi morali sprejeti ve� pravilnikov, ki bi v okviru Zakona o 

varnosti in zdravju pri delu in Zakona o nevarnih snoveh urejal pogoje za delo z A in izdelki iz A, 

predvsem: 

� strokovne preventivne ukrepe in obnašanje na delovnem mestu;  

� uporaba primernih zaš�itnih sredstev, njihovo vzdrževanje in servisiranje;  

ustrezne delovne metode (ker je že sprejet Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z 

azbestnimi izdelki ter zagotavljanju sredstev…., se je potrebno osredoto�iti predvsem na sanacijo 

ter rušilna in vzdrževalna dela); 

 

ad 3) mejne vrednosti izpostavljenosti azbestu - ni zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. 

V praksi se uporabljajo mejne vrednosti, ki jih priporo�a Direktiva Sveta evropske skupnosti 

83/477/EEC 19.09.1983; (Druga samostojna direktiva znotraj 8. �lena direktive 80/1107/EGS) in 

so dopolnjene v Direktivi 91/382/EEC  25.06.1991.  

Kljub temu, da sta proizvodnja in promet A izdelkov v Sloveniji z zakonom prepovedana, 

potrebujemo z zakonom predpisane mejne vrednosti izpostavljenosti A, ki jih je potrebno 

upoštevati pri preostali predelavi A in A izdelkov in pri izvajanju sanacijskih, vzdrževalnih in 

rušilnih del; 

 

ad 4) mejne vrednosti emisije azbesta v atmosfero - so dolo�ene z uredbo o emisiji azbesta v 

zrak in pri odvajanju odpadnih voda; 

 

ad 5) mejne koncentracije azbesta v odpadnih vodah - so dolo�ene z uredbo o emisiji azbesta v 

zrak in pri odvajanju odpadnih voda; 

 

ad 6) merjenje koncentracije azbestnih vlaken na delovnem mestu - ni zakonodaje, ki bi 

pokrivala podro�je izvajanja meritev izpostavljenosti A prahu v zraku na delovnem mestu.  

V praksi se uporabljajo metode, ki jih priporo�a Direktiva Sveta evropske skupnosti 83/477/EEC 

19.09.1983; (Druga samostojna direktiva znotraj 8. �lena direktive 80/1107/EGS) in so 

dopolnjene v Direktivi 91/382/EEC 25.06.1991. 

Zelo splošna dolo�ila o preiskavah delovnega okolja vsebuje pravilnik o preiskavah delovnega 

okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (UL SRS, št. 35/88). Do �asa, ko bo stopila v 

veljavo popolna prepoved uporabe izdelkov iz A, bi potrebovali pravilnik, ki bi dolo�al 

preiskave delovnega okolja za A.  
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Potrebno bi bilo izdelati metodologijo za merjenje onesnaženosti zraka z A na delovnem 

mestu. 

 

ad 7) splošne preventivne metode - splošne preventivne metode: nadomestni materiali, na�in 

nadzora, nadzorni program so na splošno dolo�eni v zakonu o varnosti in zdravju pri delu.2 

 

ad 8) prepovedi in omejitve - so dolo�ene z zakonom; 

 

ad 9) osebna zaš�itna sredstva - zakon o varnosti in zdravju pri delu v poglavju o obveznostih 

delodajalca ter poglavju o pravicah in dolžnostih delavcev dolo�a splošne ukrepe za 

zagotavljanje varnosti pri delu, nimamo pa sprejetih specifi�nih priporo�il za varno delo pri 

delu z A in A izdelki. 

 

ad 10) �iš�enje delovnih prostorov in opreme - manjka nam predpis, ki bi urejal �iš�enje 

delovnih prostorov in opreme in bi urejal naslednja podro�ja: 

� �iš�enje prostorov, kjer še prihaja do onesnaženosti zraka z A (predelava A in A izdelkov);  

� vzdrževanje prostorov in naprav, kjer je A vgrajen; 

� sanacijo prostorov in naprav, kjer je A vgrajen in  

� rušenje objektov, v katerih je A ali izdelki iz A. 

Dolo�iti je potrebno metodologijo �iš�enja, ki bo zajemala tako na�ine �iš�enja kot tudi naprave 

za �iš�enje. 

Ko gre za sanacijo obstoje�ih poslopij, v katerih je neko� potekala proizvodnja A izdelkov, je še 

posebno pomembno upoštevati pravilen postopek �iš�enja. Sanirani prostori se namre� 

uporabljajo, kar potrjuje tudi stanje v Sloveniji, kot poslovni prostori ali pa za kakšno drugo 

proizvodnjo. 

                                                           
2 Ker veljajo za A posebni pogoji dela, bi bilo potrebno sprejeti pravilnik, ki bi dolo�al: 

�  ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogo�e izogniti;  

� obvladovanje tveganj pri njihovem viru; 

�  na�in nadzora; 

�  zagotavljanje ukrepov za ohranjanje zdravja ter 

�  uporabo metod dela, ki sledijo  razvoju tehnologije in organizacije dela. 

 Ker je bil v Sloveniji že sprejet zakon o prepovedi proizvodnje  in prometa z A izdelki, naj bi se pravilnik 

nanašal predvsem na  sanacijo, vzdrževanje in rušenje obstoje�ih zgradb ter na dela, pri katerih so delavci 

še izpostavljeni A; 
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Pri rušilnih delih pa je predvsem pomembno pravilno odstranjevanje vgrajenega A, sprotno 

odstranjevanje A prahu ter kon�no �iš�enje prostorov pred rušenjem, da bi se prepre�ila emisija A 

prahu v okolico3. 

 

ad 11) pakiranje, transport in skladiš�enje - je urejeno z uredbo o prepovedi in omejitvah pri 

proizvodnji, dajanju v promet in uporabi A in A izdelkov, priloga 1, zakonom o prevozu nevarnih 

snovi, pravilnikom o na�inu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu ter aneksoma A in B 

Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, ki dolo�ajo pogoje za 

prevoz nevarnih snovi in opravila v zvezi s tem ter nadzor nad izvrševanjem tega zakona, na�in 

prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu, ukrepe za pripravo nevarnih snovi za prevoz (pri 

nakladanju, razkladanju in manipulaciji med potjo) in na�in opravljanja nadzora nad izvajanjem 

teh ukrepov, potrebno pa bi bilo predpisati ukrepe v zvezi s pakiranjem, transportom in    

skladiš�enjem A in A izdelkov. 

 

ad 12) ravnanje z azbestnimi odpadki - sprejet je bil pravilnik o ravnanju z odpadki, ki dolo�a 

klasifikacijski seznam odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge pogoje za zbiranje in 

prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. V prilogi 1 pravilnika je v klasifikacijskem 

seznamu odpadkov A uvrš�en med: 

� odpadke, ki niso navedeni drugje v katalogu - zavržena oprema, ki vsebuje prosti A; 

� gradbene odpadke in ruševine (vklju�no z odpadnimi materiali pri gradnji cest) - gradbeni 

material na osnovi azbesta. 

V prilogi 2 je v klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov A uvrš�en med: 

�  gradbene odpadke in ruševine - izolirni material, ki vsebuje prosti A. 

V prilogi 3 so navedene nevarne lastnosti odpadkov. A odpadke bi lahko uvrstili med zdravju 

škodljive ali pa med rakotvorne odpadke. 

Pravilnik po našem mnenju ni v celoti usklajen z Direktivo 87/217/EEC in sicer s �lenom 8, 

ki predpisuje, da morajo biti odpadki, ki vsebujejo azbestna vlakna ali prah odloženi na posebnih, 

temu namenjenih odlagališ�ih. Odpadki morajo biti obdelani, shranjeni ali pokriti na tak na�in, da 

je onemogo�eno sproš�anje azbesta v okolico. Pri tem je potrebno upoštevati tudi lokalne pogoje 

                                                                                                                                                                             
 
3 Sprejetje predpisa je pomembno predvsem zato, ker v Sloveniji že izvajamo rušilna in sanacijska dela, s 

predpripravo, ki zahteva �iš�enje prostorov do mejnih vrednosti onesnaženosti prostorov z A  prahom. 

 

��������	
* kot primer 
prilagamo Dekret italijanskega 
Ministrstva za zdravstvo iz. 6. 9. 
1994 o normativih in tehni�nih 
metodologijah za izvedbo Zakona 
št. 257 o prenehanju uporabe 
azbesta, ki govori o gradbenih 
objektih, ki vsebujejo A. 
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(pH zemlje, vlago…). Po našem mnenju bi moral pravilnik vse odpadke, ki vsebujejo azbest 

uvrš�ati v skupino posebnih odpadkov, ki sodijo na posebna odlagališ�a.  

 

ad 13) zdravstveni nadzor delavcev - Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede 

konvencij UNESCO: Konvencija Mednarodne organizacije dela št.162 o varnosti pri uporabi 

azbesta dolo�a, da imajo delavci, ki so izpostavljeni, ali so bili izpostavljeni A, v skladu z zakoni 

in akti posamezne države pravico do zdravniških pregledov, ki so nujni za spremljanje njihovega 

zdravstvenega stanja zaradi poklicnega tveganja, ki so mu izpostavljeni in do diagnoze poklicnih 

bolezni zaradi izpostavljenosti A ter da morajo biti na primeren na�in obveš�eni o ugotovitvah 

zdravniških pregledov in morajo dobiti nasvet za svoje zdravstveno stanje v zvezi z njihovim 

delom. 

Pravilnik o dolo�itvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu dolo�a bolezni, ki se štejejo 

za poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, pri opravljanju del, pri katerih nastajajo, 

pogoje, pod katerimi se štejejo za poklicne bolezni in organ, ki verificira poklicne bolezni. 

 

ad 14) ozna�evanje, izobraževanje, uvajanje v delo - je delno dolo�eno z uredbo o prepovedi in 

omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi A in A izdelkov. Priloga 1 uredbe, ki 

vsebuje ozna�evanje izdelkov, ki vsebujejo azbest dolo�a ozna�evanje vseh izdelkov, ki 

vsebujejo A in ozna�evanje embalaže teh izdelkov, pravilno nameš�enost nalepk, ozna�evanje 

pakiranih izdelkov, ki vsebujejo A, ozna�evanje zapakiranih izdelkov, ki vsebujejo A ter 

varnostna navodila v zvezi z ravnanjem z izdelki, ki vsebujejo A. Usklajena je z Aneksom I k 

Direktivi 76/769/EU . 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v �lenu 23 dolo�a obveznosti delodajalca v zvezi z 

obveš�anjem delavcev o varnem delu, seznanjanju delavcev z nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni 

na delovnem mestu, o varnostnih ukrepih, potrebnih za prepre�evanje nevarnosti in zmanjševanje 

posledic, o opremljenosti delovnih mest z obvestili za nevarnost ter navodili za varno delo.  

�len 24 dolo�a obveznosti delodajalca glede usposabljanja delavcev ob sklenitvi delovnega 

razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in sredstev za delo ter ob 

spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzro�i spremembo varnosti pri delu. Dolo�a tudi, da 

mora delavec usposabljanje po potrebi obnavljati, delodajalec pa mora preverjati delav�evo 

usposobljenost za delo najmanj vsaki dve leti. 

Potrebno bi bilo sprejeti pravilnik, ki bi se nanašal na delo z A in izdelki iz A, ki bi dolo�al 

specifi�no izobraževanje in uvajanje delavcev v zvezi s tveganji, ki jih predstavlja izpostavljenost 

A. 
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Poleg splošnih dolo�il, ki jih vsebuje že predlog Zakona o varnosti in zdravju pri delu, bi moral 

pravilnik vsebovati dolo�ila o izobraževanju delavcev in sicer o: 

�  zdravstvenih u�inkih izpostavljenosti A;  

� škodljivih u�inkih kajenja; 

� postopkih, pri katerih prihaja do sproš�anja A prahu (predvsem pri vzdrževanju, sanacijskih 

in rušilnih delih);  

� postopkih za zaš�ito delavcev pred izpostavljenostjo A prahu; 

� namenu in uporabi zaš�itne opreme...  

ad 15) rušilna in instalacijska dela ter odstranjevanje azbesta - potrebno je sprejeti pravilnik, 

ki bo urejal to podro�je.  

 

Tabela 1: Povzetek zakonske ureditve 15 podro�ij v zvezi z azbestom v Sloveniji. 

podro�ja, ki bi morala biti zakonsko urejena  zakonsko  

 je urejeno ni urejeno delno 

urejeno 

namen, aplikacija, definicije  x  

dolžnosti   x 

mejne vrednosti izpostavljenosti azbestu  x  

mejne vrednosti emisije azbesta v atmosfero x   

mejne koncentracije azbesta v odpadnih vodah x   

meritve azbesta v zraku na delovnem mestu  x  

splošne preventivne metode  x  

prepovedi in omejitve   x 

osebna zaš�itna sredstva   x 

�iš�enje delovnih prostorov in opreme  x  

pakiranje, transport in skladiš�enje   x 

ravnanje z azbestnimi odpadki   x 

zdravstveni nadzor azbestu izpostavljenih 

delavcev 

  x 

ozna�evanje, izobraževanje in uvajanje v delo   x 

rušilna in instalacijska dela ter odstranjevanje 

azbesta 

 x  
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2. Ravnanje z azbestom in azbestnimi izdelki 

  

Metoda dela 

a) Informacije o uporabi azbesta v proizvodnji smo najprej dobili za deset podjetij: Salonit 

Anhovo, Donit Tesniti, Donit Filter, Donit Laminati, Fenolit, Fragmat, Izolirka, TiT Velika 

Loka, TvT Maribor, TmT Velika Loka. O teh je imela podatke Komisija za uveljevljanje 

pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Naknadno smo izvedeli, da so se kot 

upravi�enci do pred�asnih pokojnin oglasile še Slovenske železnice. Glede na naravo 

industrije pa smo sklepali na uporabo azbesta še v Kolektorju v Idriji, Ladjedelnici Izola, 

Gorenju iz Velenja, Rafineriji nafte v Lendavi in Jelovici v Škofji Loki, Marles-u in tovarnah 

oz. mehani�nih delavnicah, ki so proizvajale ali popravljale zavorne obloge kot npr. 

mehani�ne delavnice avtobusnih podjetij, avtomobilske industrije in železnice.  

Vsem navedenim podjetjem smo poslali vprašalnik. Sestavljen je bil iz šestih delov:  

� proizvodnja z azbestnimi izdelki 

Naslov zajema 12 vprašanj za sedanje obdobje in �as vse od za�etka proizvodnje naprej. Sprašuje 

po koli�ini porabljenega azbesta, koli�ini ter vrsti proizvedenih izdelkov, koli�ini prodanih 

izdelkov na doma�em in tujem trgu, koli�ini izdelkov, ki so jih vgradili v objekte v domovini in 

življenski dobi teh; 

� podatki o delavcih 

Za sedanje in preteklo obdobje vse od nastanka tovarne naprej sprašujemo po številu letno 

zaposlenih delavcev, razpoložljivosti podatkov (ra�unalniško vodenje) o imenih ljudi, ki so v 

tovrani zaposleni, podatkih o poklicnih boleznih v tovarni za vsa obdobja, standardih-

priporo�enih vrednsotih azbestnih vlaken na volumsko enoto zraka, ki so jih upoštevali v dobi 

obratovanja, posebnih ukrepih in zaš�iti delavcev na delovnem mestu in rednih pregledih 

delavcev; 

� navodila za ljudi, ki prihajajo v stik z azbestom 

Sprašujemo po kakršnihkoli navodilih, ki so jih in od kdaj naprej imeli delavci pri ravnanju z 

azbestom; 

� meritve onesnaženja zraka z azbestom 

Sprašujemo po �asu, ko so se meritve pri�ele izvajati, planu, trajanju, na�inu izvedbe, 

uporabljenih metodah meritev, lokacijah meritev in skicah merjenj, uporabi ali upoštevnaju 

priporo�enih vrednosti in meritveh, ki so se ev. izvajale zunaj tovarne; 

� odpadki 
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Sprašujemo po kraju, koli�ini , na�inu odlaganja azbestnih odpadkov, dovoljenjih in odlo�bah za 

odlaganje, ureditvah odlagališ� in ev. ilegalnih odlagališ�ih; 

� zamanjava azbestne z neazbestno proizvodnjo  

Ker se zavedamo, da je vsaj ve�ina podjetij že zamenjala azbestno proizvodnjo z neazbestno, nas 

zanima podatek o snovi s katero so zamenjali azbest, dalje o sanaciji azbestne proizvodnje, na�inu 

izvajanja del in saniranju odlagališ� odpadkov.  

Vsem podjetjem, ki še delajo z azbestom smo še postavili vprašanje, ali želijo sodelovati pri 

pripravi programa za osveš�anje delavcev o delu z azbestom. 

b) Ministrstvo za zdravstvo nam je posredovalo podatke o podjetjih, ki so zaprosila za uvoz 

azbesta in/ali azbestnih izdelkov za leto 1998. Dovoljenje je dobilo 10 podjetij, dve sta bili 

odklonjeni.  

c) Slovensko Carino smo prosili za podatke o uvoznikih azbesta za leto 1997, to je zadnje leto, 

ko ni še niso bila uvedena izvozno-uvozna dovoljenja. Poslali so nam spisek ve� kot 200 

uvoznikov azbesta in azbesnih izdelkov, koli�ino uvoženega materiala in naziv izdelka uvoza. 

Za vsa podjetja smo poiskali njihove naslove in telefonske številke ter izra�unali koli�ino 

uvoženega �istega azbesta (cca 2000 ton) in koli�ino azbestnih izdelkov (cca 900 ton).  

Vsakemu od the podjetij smo poslali vprašalnik. Vprašali smo jih: 

� kako dolgo so take izdelke uvažali,  

� koliko je bila letna koli�ina uvoženega azbesta ali azbestnih izdelkov in 

� kakšna je bila nadaljnja pot teh izdelkov: so jih izvozili, prodali, predelali, uporabili v 

delavnicah…Na ta na�in smo nameravali dobiti vsaj približno sliko “pokritosti” Slovenije z 

azbestnimi izdelki.  

d) Da bi lahko še posredno dobili kraje, ki so bili izpostavljeni azbestu, smo naredili najprej 

pilotsko analizo vzrokov smrti zaradi mezotelioma (tipi�nega raka, ki ga povzro�a azbest), 

nato pa pri Registru raka dobili podatke o incidenci tega raka. Ker je po podatkih 

raziskovalcev 80% vseh mezoteliomov povzro�enih z azbestom, ostali odstotek pa je pripisati 

tudi napakam v diagnozi (naši podatki o mezoteliomu pa so vsi histološko potrjeni) 

sklepamo, da je diagnoza mezotelioma pri nas lahko zelo dober posredni indikator 

izpostavljenosti azbestu. Analiza je pokazala, da je s to boleznijo obremenjenih še nekaj 

krajev v Sloveniji. Nekateri sovpadajo z lokacijo azbestnih industrij. Tako smo postali 

pozorni na nekatera druga podjetja, ki so uporabljala azbest najverjetneje kot izolacijsko 

sredsvo in osebno zaš�itno sredstvo (npr. opekarne). Tudi te smo vklju�ili v raziskovanje.  
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Rezultati 

 

Od približno 30 podjetij, ki so po našem sklepanju v preteklosti uporabljala azbest v 

proizvodnji ali kot pogosto zaš�itno sredstvo, je 14 ve�jih podjetij dalo take podatke, da jih je bilo 

mogo�e uporabiti v nadaljni analizi, SŽ Centralne delavnice in TAM so sicer vrnili vprašalnik, 

vendar na osnovi teh odgovorov lahko le sklepamo o možni stopnji izpostavljenosti in posledicah, 

ne moremo pa odgovorov vklju�iti v analizo, ACRONI Jesenice je poslal podatke le za del 

podjetja, Opekarne niso odgovorile, Gorenje pa je dalo le ustni odgovor. 

Ugotovili smo, da je bilo v Sloveniji v zadnjih 35 letih okrog 30 podjetij, ki so uporabljala azbest 

kot proizvodnji material ali so ga uporabljala vgrajenega v osebnih zaš�itnih sredstvih. 

 

2.1. Proizvodnja azbestnih izdelkov 

2.1.1. Pregled in vsebina dela najpomembnejših podjetij, ki so uporabljala azbest 

DONIT4 

DONIT TESNIT, d. d. , Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode 

Osnovna dejavnost: Izdelava tesnilnih materialov in tesnilk, proizvodnja tesnilnih ploš� Tesnit in 

Armilit.  

Ustanovljeno: Leta 1946 kot Donit. 1954 se preimenuje v Tesnilka Medvode. 1970 se jim 

pridruži Fenolit iz Borovnice in postanejo Donit Medvode. 1971 se Donitu pridruži Pletilnica iz 

Sodražice, leta 1976 pa še Svit Kamnik (kerami�ni in kemi�ni izdelki). 1983 se od Donita odcepi 

Tesnila Trebnje, leta 1988 pa Fenolit. 1993 v sestavi Donita še: Laminat, Tesnit, Filter, Pletilnica 

Sodražica. Tesnit nastane 9. 10. 1997. 

�as uporabe azbesta: 1946 dalje. Še danes. 

Kraj uvoza azbesta: Rusija, Kanada, Italija.  

 

Tabela 2: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto Koli�ina krizotila  Leto Koli�ina 

krizotila  

1946 28 1976 2858 

                                                           
4 Zaradi boljšega razumevanja delovanja novo nastalih podjetij iz prvotnega Donita prikazujemo shemo 

podjetja od nastanka do danes v Prilogi 1. 
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1947 76 1977 2883 

1948 78 1978 3026 

1949 134 1979 3398 

1950 96 1980 3664 

1951 93 1981 3723 

1952 73 1982 3912 

1953 98 1983 3725 

1954 94 1984 3925 

1955 101 1985 3974 

1956 113 1986 4008 

1957 113 1987 4151 

1958 132 1988 3653 

1959 131 1989 3297 

1960 155 1990 3123 

1961 293 1991 2789 

1962 122 1992 2141 

1963 293 1993 2098 

1964 398 1994 2089 

1965 503 1995 1893 

1966 690 1996 1935 

1967 720 1997 1688 

1968 641 

1969 953 

1970 1442 

1971 1634 

1972 1712 

1973 1646 

1974 2233 

1975 2612 

 

 

 

 



 26 

Tabela 3: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v tonah 

Leto Tesnilni mater. v 

tonah 

Leto Tesnilni mater. v 

tonah 

Leto Tesnilni mater. v 

tonah 

1946 37.7 1970 2179.0 1994 2785.0 

1947 101.3 1071 2283.0 1995 2524.0 

1948 104.1 1972 2194.0 1996 2579.0 

1949 178.0 1973 2977.0 1997 2250.0 

1950 128.6 1974 3483.0 

1951 124.6 1975 3810.0 

1952 97.8 1976 3844.0 

1953 131.0 1977 3942.0 

1954 125.0 1978 4038.0 

1955 135.0 1979 4530.0 

1956 150.0 1980 4865.0 

1957 176.0 1981 4964.0 

1958 175.0 1982 5216.0 

1959 206.0 1983 4966.0 

1960 390.8 1984 5233.0 

1961 162.0 1985 5299.0 

1962 320.0 1986 5344.0 

1963 531.0 1987 5534.0 

1964 671.0 1988 4869.0 

1965 920.0 1989 4396.0 

1966 960.0 1990 4164.0 

1967 855.0 1991 3719.0 

1968 1270.0 1992 2854.0 

1969 1922.0 1993 2796.0 

Izvoz: povpre�no 95 % vseh izdelkov 

Življenjska doba izdelkov: 5-10 let 

 

FILTRAUTRO SLOVENIJA d.o.o., Cesta Komandanta Staneta 38, 1215 Medvode 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje, 

Izdelava oljnih in navojnih filtrov. 
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Ustanovljeno: 01.02.1993 kot Donit Filtri, 01.07.1998 kot FILTRAUTO Slovenija d.o.o., leta 

1957 za�etek proizvodnje filtrov v Donit-u. Leta 1993 za�nejo delati tudi lepila. 

�as uporabe azbesta: 1957 do 1998 

Izpostavljenost delavcev: pri proizvodnji filtrov kot kon�nih izdelkov je v eni izmeni delalo 

približno 11 delavcev v proizvodnji in štirje vzdrževalci pri polizdelkih pa še približno 20 

delavcev.  

Izpostavljen je bil še skladiš�nik in dva mešalca, ki sta pripravila 7 ton lepila/teden.  

Uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v proizvodnji: PVC plastisol 

Kraj uvoza azbesta: ZDA 

 

Tabela 4: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto Koli�ina  

1992  0.29 

1993  0.37 

1994  0.48 

1995  0.47 

1996  0.34 

1997  0.32 

1998  0.25 

 

Tabela 5: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v tonah in kosih filtrov 

Leto/izdelek Donisol LF* Filtri 

1992 71.8 3.069.767 

1993 99.0 3.959.312 

1994 120.0 5.140.491 

1995 115.9 5.574.476 

1996 84.7 4.461.025 

1997 80.8 3.892.577 

1998 89.4 4.505.829 

*Donisol LF je lepilo, ki vsebuje A.  

 

DONIT LAMINATI, Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode 

Osnovna dejavnost: produkt Azbotext - impregnirana azbestna tkanina, proizvodnja lepil 

Ustanovljeno: 1993 
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�as uporabe azbesta: 1973 do 10.11.1997. 

Izpostavljenost delavcev: Razrez azbestne lepenke na trakove, proizvodnja Azbotexta na 

impregnacijskih strojih, proizvodnja lepil. Pri izsekavanju in žaganju sta vedno delala dva 

delavca. Delavci so delali v dveh izmenah, po potrebi pa tudi v treh. Pri doziranju A v mešalnici 

lepil so delali trije delavci v dveh izmenah. 

Uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v proizvodnji: fenolna smola 

Kraj uvoza azbesta: azbestno tkanino so kupovali v trgovini, azbestno moko pa dobili iz BIH in 

Kanade. 

 

Tabela 6: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto koli�ina porabljenega azbesta 

�a. 

1973 - 1995 30  

1996 8  

1997 15 

 

Tabela 7: Koli�ina na leto izdelanih azbestnih izdelkov v tonah 

Leto/izdele

k 

Azbotex

t 

Blazin

e 

Lepila Razrezi 

lepenke 

1973 - 1994 40  1 ni podatkov 10 

1995 20 0.5 6  6  

1996 0 0 10 6  

1997 0 0 5  14 

 

Doma so prodali 15% azbotexa, 30% lepil, celoten razrez je bil za doma�e potrebe, blazine so 

proizvajali za lastne potrebe. 

 

DONIT Pletilnica Sodražica, d.o.o., Majde Šilc 1, Sodražica 

Osnovna dejavnost: Tkanje ži�nih tkanin in izdelava filtrov, prej: proizvodnja tkanin za izdelavo 

tesnil za glave motorjev z notranjim izgorevanjem: keper 50x29/0,20, 34x21/0,30, 32x20/0,28, 

37x28/0,34, 40x40/0,18, 22x20/0,26 

Ustanovljeno: 1895 

�as uporabe azbesta:1972-1987 
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Izpostavljenost delavcev:Tkanje azbestne tkanine. Pri trenju navijanja votka in tkanja z tkalnega 

�olna se je sproš�al azbestni prah, ki je onasneževal  proizvodnjo halo. Naenkrat je tkalo najve� 

18 strojev. Glede na to, da so vsi delavci delali vse, so bili prakti�no vsi delavci izpostavljeni A.  

Kraj uvoza azbesta: Azbest Plo�e in Fijaz Prokuplje 

 

Tabela 8: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto Azbest 

tone 

Leto Azbest 

tone 

1972 160 1981 120 

1973 160 1982 120 

1974 160 1983 120 

1975 170 1984 30 

1976 130 1985 20 

1977 130 1986 10 

1978 130 1987 8 

1979 130   

1980 120   

 

Tabela 9: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelko v tonah 

Leto koli�ina 

tone 

Leto Koli�in

a 

tone 

1972 160 1981 120 

1973 160 1982 120 

1974 160 1983 120 

1975 170 1984 30 

1976 130 1985 20 

1977 130 1986 10 

1978 130 1987 8 

1979 130   

1980 120   

 

Življenjska doba izdelkov: najve� dve leti 



 30 

 

TESNILA Tovarna motornih tesnil d.d. Velika Loka, 8212 Velika Loka 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja azbestnih in brez azbestnih tesnilnih materialov in proizvodnja 

azbestnih in brez azbestnih motornih tesnil. 

Ustanovljeno: 1991. 

�as uporabe azbesta:1991 do danes (v obliki azbestnega papirja) 

Izpostavljenost delavcev: Najprej tesnilni material razrežejo v oddelku razreza na osnovne 

predpisane formate in pasove ter jih tako pripravijo za nadaljnjo proizvodnjo. V izsekovalnici za 

izsek tesnil uporabljajo tra�na ali blo�na orodja na katerih izsekujemo azbestne oz brez azbestne 

vložke tesnil ter polizdelke iz plo�evine. Montaža ali sestava tesnil se vrši na montažnih strojih. 

Planiranje se opravlja na strojih z visokimi pritiski. Dodelava ali impregnacija tesnil se izvede v 

dodelavi. Impregnirana, oja�ana in posušena tesnila potem delavke pakirnice kontrolirajo in 

zvežejo v dogovorjene velikosti vezi. Celoten postopek razreza tesnilnega materiala, izseka tesnil, 

montaža in sestava tesnil poteka v enem prostoru, v katerem so zaposleni delavci v dveh, v�asih 

pa tudi v treh izmenah. V istem prostoru skladiš�ijo A in brezazbestni material. Tesnilni material 

ne glede na to, ali vsebuje A ali ne, režejo in izsekujejo na istih strojih. V povpre�ju je v azbestni 

lepenki 90% A, lahko pa ga je tudi 95% ali pod 80%. 

Kraj uvoza azbesta: IT materiali proizvajalca DONIT Tesnit Medvode; A – lepenka razli�nih 

proizvajalcev iz bivše Jugoslavije, Italije, ZDA, Nem�ije. 

 

Tabela 10: Letne koli�ine uvožene azbestne lepenke (90% azbest) v tonah: 

Leto Koli�ina lepenke 

1991 208  

1992 204 

1993 120 

1994 196 

1995 320 

1996 320 

1997 376  
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Tabela 11: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v kosih : 

Leto / 

izdelek 

Tesnila glav 

motorjev 

Izpušna  

tesnila 

Ostala 

tesnila 

Elastometal 

v tonah 

1991 645.720 85.370 753.215 225.4 

1992 738.290 1.122.345 983.432 274.5 

1993 822.390 1.221.382 1.120.711 351.8 

1994 774.881 694.108 1.099.961 261.2 

1995 797.680 964.001 1.281.577 414.2 

1996 1.034.589 800.864 994.963 433.4 

1997 722.653 827.595 1.087.920 454.4 

 

Tabela 12: Koli�ina izdelkov prodanih na obmo�ju Slovenije 

Leto / 

izdelek 

Tesnila glav 

motorjev 

Izpušna 

tesnila 

Ostala tesnila 

1991 86.858 12.806 112.982 

1992 95.978 145.905 127.864 

1993 82.239 122.138 112.071 

1994 61.980 55.528 390.859 

1995 55.838 67.480 89.710 

1996 62.075 48.052 59.698 

1997 36.133 41.380 54.396 

 

 

Tabela 13: Življenjska doba izdelkov 

Izdelek Življenjska doba izdelka 

Motorna 

tesnila 

Do 200.000,00 prevoženih kilometrov oz 

do demontaže tesnila iz motorja ob 

remontih ali popravilu. 

 

FRAGMAT izolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica 

Osnovna dejavnost: Podjetje za proizvodnjo termoizolacijskih materialov, gradbeništvo in 

trgovino, proizvodnja kombi S ploš�e – stiropor ploš�e, obložene z maso iz stiropor granulata in 

kaširane ploš�e. 
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Ustanovljeno: Leta 1991. 

�as uporabe azbesta: 1996-1998 

Izpostavljenost delavcev: Celoten proizvodni proces od mešanja veziva za Kombi S ploš�e in 

mase za kaširanje do nanašanja, sušenja, razreza posušenih ploš� je potekal v enem prostoru. Na 

koncu tega prostora so  ploš�e tudi skladiš�ili  in pripravljali za odpremo. Ploš�e so vsebovale 5% 

azbesta. 

Kraj uvoza azbesta: Odkup od Izolirke 

Tabela 14: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto Koli�ina krizotila  

1996 0.2 

1997  0.08 

1998    0  

 

Tabela 15: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v m2 

Leto/izdelek Kombi S ploš�e Kaširane ploš�e 

1996 10.000  10.000 

1997  1.000  14.000 

1998      0   5.000 

Vse ploš�e so bile prodane na obmo�ju Slovenije 

Življenjska doba izdelkov: �a 20 let. 

 

TERMIKA d.o.o.Podjetje za izolacijski inženiring, Kamniška 25, 1000 Ljubljana 

Osnovna dejavnost: Izolacijska dela, uporaba azbesta za brizganje, azbestnega platna, azbestne 

vrvice in azbestne ploš�e.  

Ustanovljeno: 01.01.1958 

�as uporabe azbesta: 1958 do približno 1985 

Izpostavljenost delavcev: neposredna, brizganje �istega azbesta. Azbestno mešanico za brizganje 

so mešali neposredno pred nanašanjem na delovnem mestu. V ekipi so bili obi�ajno trije delavci: 

eden je ro�no dajal azbest v mešalnik, druga dva pa sta brizgala na steno. Nabrizgana plast A je 

bila obi�ajno debela od 2-4 cm. 

Kraj uvoza azbesta: Anglija 

Letne koli�ine uvoženega azbesta: Nimajo podatkov o letni koli�ini uvoženega A. Ocenjujejo, da 

so v letih, ko je bila poraba A na višku, to je v letih od 1970 do 1976 porabili 50 – 60 ton A za 

brizganje ter 3 tone azbestnega platna in ploš�. 
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Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov: Ocenjujejo, da so v Sloveniji porabili približno 8% vsega 

uporabljenega A. Delali so v vseh tovarnah, kjer je bila potrebna posebna toplotna izolacija.  

Po podatkih delavcev, ki so delali pretežno v Sloveniji, so brizgali azbest v naslednjih objektih, 

kjer naj ne bi bil še odstranjen: 

- TAM Maribor: obrat preizkuševalnice motorjev, stene in kovinsko konstrukcijo; 

- Vinska klet Slovenska Bistrica: strop; 

- Delavnica strojev, Ormož; 

- Termoelektrarna Šoštanj: turbine (remont 3x); 

- Termoelektrarna Trbovlje: turbine (remont 3x); 

- Toplarna Ljubljana: turbine, remont; 

- Stolpnica Iskra Ljubljana: železna konstrukcija; 

- Astra Ljubljana: strop nad napuš�em; 

- Pekarna Rakek: strop in dimnik; 

- Kegljiš�e Šentvid: strop in stene; 

- Vojašnica Kranj: kuhinjski strop; 

- Vojašnica Pokljuka: stropovi kuhinje in jedilnice; 

- Donit Medvode: strop; 

- Klini�ni center Ljubljana: stropovi straniš� in kopalnic, operacijskih sob; 

- Mostovna Ljubljana; 

- Cinkarna Celje; 

- Železarne; 

- Petrol Zalog; 

- TVT Tirna vozila Maribor: brizganje vagonov in lokomotiv; 

- Holliday Inn Ljubljana: izolacija hladilnice . 

 

TESNILA tovarna industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., 8212 Velika Loka 

Osnovna dejavnost: Izdelava industrijskih tesnil (za vodo in paro) in orodij 

Ustanovljeno: 01.07.1991 

�as uporabe azbesta: delno še uporabljajo tesnilni material z azbestnim vezivom 

Izpostavljenost delavcev: Pri razrezu in izsekavanju tesnil 

Kraj uvoza azbesta: Donit Medvode 
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Tabela 16: Letne koli�ine uporabljenih azbestnih ploš� v tonah: 

Leto Koli�ina 

ploš�  

1991 62 

1992 58 

1993 57 

1994 55 

1995 54 

1996 52 

1997 49 

1998 45 

 

Tabela 17: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v kosih : 

Leto/izdele

k 

Radiatorska 

tesnila  

Ostala tesnila iz 

azbesta 

1991 4.000.000 500.000 

1992 4.000.000 450.000 

1993 3.500.000 400.000 

1994 3.800.000 368.000 

1995 3.500.000 542.000 

1996 4.000.000 380.000 

1997 7.540.000 245.000 

1998 5.900.000 150.000 

 

Tabela 18: Koli�ina izdelkov (skupaj tesnila) prodanih doma v kosih  

Leto/izdele

k 

kos Leto/izdele

k 

Kos 

1991 300.000 1995 342.000 

1992 250.000 1996 180.000 

1993 200.000 1997 85.000 

1994 268.000 1998 50.000 
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IZOLIRKA, industrija izolacijskih materialov Ljubljana,d.o.o., Ob železnici 18, 1110 

Ljubljana 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja hidroizolacijskih materialov, proizvodnja termoizolacijskih 

materialov, proizvodnja materialov za cestogradnjo. Izdelava bitumenske mase, bitumenske 

paste, bitumenskega kita, bitumenski trakovi: Izotekt, V3,V4,T4,T5, kombi S ploš�e, kaširane 

ploš�e, vse vrste hidroizolacijskih trakov 

Ustanovljeno: 1938 

�as uporabe azbesta: 1965 - danes 

Izpostavljenost delavcev: Paste izdelujejo v obratu raztopin, emulzij, mas in past. Delavci 

dozirajo azbest iz vre� v mešalnik ro�no. Mešalna posoda je sestavni del postrojenja v REMP-u ( 

obrat raztopin, emulzij, mas in past).Pri izdelavi bitumenskih trakov so delavci dozirali azbestno 

surovino v mešala na liniji za izdelavo trakov v samem obratu. Doziralo se je ro�no. Mešala so 

sestavni del linije in se nahajajo v samem obratu. Mešanice so vsebovale 5-15% azbesta. 

Uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v proizvodnji: 

Kraj uvoza azbesta: Azbest so nabavljali v Anhovem in v Donit 

 

 

Tabela 19: Letne koli�ine porabljenega azbesta v tonah: 

Leto Koli�ina krizotila  

1993 1.8 

1994 2.5 

1995 0.3 

1996 1.8 

1997 1.8 

1998 1.8 

Ocena za prejšnja leta: 

Do leta 1987 so porabili v povpre�ju letno do 1200 ton azbestne surovine pri izdelavi 

bitumenskih mas in past odvisno od prodaje izdelka. 

Pri izdelavi bitumenskih trakov so porabili povpre�no pet ton dnevno, kar znaša letno povpre�no 

400-600 ton azbestne surovine. Kombi S ploš�e – za�etek proizvodnje v letu 1979. Azbestna 

surovina je bila sestavni del lepilne mase-veziva za oprijemljivost stiropor granulata na stiroporni 

ploš�i. V samem vezivu je bilo do 5% azbestnega prahu. Skupaj torej od 1600 – 2500 ton azbesta 

letno. 
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Tabela 20: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov tonah in milijonih m2  

Leto/izdelek kiti in paste 

tone 

Mase 

tone 

Izolacijski 

trakovi 

Milijoni m2 

kombi S in Kaširane ploš�e 

m2           tone 

1998 80  4    

1997 80  3.5  

1996 80  150 3.2  

1995 70 100 2.8 10.000           2.1 

1994 80 150 2.4 20.000           4.2 

1993 80 100 1.9 15.000           3.2 

1992 70 100 2.1 18.000           3.8 

1991 75 130 2.5 14.000           2.9 

1990 70 120 3.5 10.000           2.1 

1989 80 150  3.5  8.000           1.6 

1988 85 200  3.4   8.000           1.6 

1987 95 1750 3  8.000           1.6 

1986 120 1800 3   7.500           1.6 

1985 230 3500 2.5  7.500           1.6 

 

Od leta l978 do leta 1985 so izdelovali v povpre�ju od 2.5 do 3 milijone kvadratnih metrov 

izolacijskih trakov. 

Od leta 1978 do leta 1985 so izdelali v povpre�ju do 4.000 ton letno mas in do 200 ton letno past. 

Obdobje pred 1978: Do leta 1975 se je izdelovala bituminizirana juta površinsko zaš�itena z 

azbestnim prahom. Uporabili so 500 gramov azbesta na kvadratni meter jute. Letno so izdelali v 

povpre�ju 500.000 kvadratnih metrov bitumizirane jute. Po letu 1950 dalje so izdelovali mase in 

paste v ocenjenih koli�inah: od 2-3 tiso� ton letno. 
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Tabela 21: Koli�ina izdelkov prodanih doma 

Leto/izdele

k 

kiti in 

past 

tone 

Mase 

tone 

Izolacijski 

trakovi Milijoni 

m2 

1998 80   2.8 

1997 80   2.5 

1996 80  150  2,3 

1995 70  100  2.2 

1994 80  150  1.9 

1993 80  100  1.7 

1992 70  100  1.8 

1991 75  130  2.2 

1990 70  120  1.9 

1989 80  150  1.7 

1988 85  200  1.8 

1987 95  1750  1.5 

1986 120  1800  1.6 

1985 230  3500 1.5 

 

Kombi S ploš�e in Kaširane ploš�e so se prodajale izklju�no na obmo�ju Slovenije. 

 

TVT TIRNA VOZILA, Preradovi�eva 22, 2000 Maribor 

Osnovna dejavnost: Teko�e vzdrževanje, remont tirnih vozil, proizvodnja novih vagonov, 

izdelava tesnil iz A ploš�. 

Ustanovljeno:1863 

�as uporabe azbesta: od 1863 do leta 1986. Po tem letu le še odstranjujejo azbestno maso iz 

vagonov 

Izpostavljenost delavcev: Pri vagonih pri katerih se vrši remont je potrebno azbestno izolacijo iz 

notranjih sten zunanje plo�evine odstraniti. DO leta 1992 se je strgalo, po tem letu uporabljajo 

visoko tla�no �rpalko in vodni curek. Do leta 1986 se je na o�iš�en vagon brizgal azbest. Zavorne 

obloge v katerih je bil vgrajen azbest so se menjavale tudi ve�krat na leto. Za potrebe izolacije 

toplovodnih grelnih teles in vodov, ki so bili vgrajeni na vagonih so uporabljali azbestne trakove 

oz. vrvice. Na vseh vagonih na katerih je bila pozneje vgrajena namesto parne kurjave elektri�na 



 38 

so bile elektro pe�i vgrajene pod sedeži zavarovane do mehke sedežne opreme z azbestnimi 

ploš�ami ki so zaradi visokih temperatur hitro razpadale in jih je bilo potrebno pri vsaki letni 

reviziji zamenjati. Pri izdelovanju azbestnih tesnil za centralne pe�i so uporabljali azbestne ploš�e 

iz katerih so ro�no izsekavali prirobnice in tesnila manjšega premera, ve�je pa rezali z ro�nimi 

škarjami. V �asu intenzivne proizvodnje do leta 1990 je bilo na vzdrževanju tirnih vozil 

zaposlenih cca. 860 delavcev. 

Kraj uvoza azbesta: Bosansko Petrovo selo, Fiaz Prokuplje, Plobest Plo�e 

Letne koli�ine uvoženega azbesta: Od leta 1965 dalje okoli 70 ton letno. 

 

Tabela 22: Koli�ina opravljenega dela v povezavi z uporabo azbesta, število vagonov: 

Leto/izdelek revizije teko�e popravi. gener. popravi 

1965-1976 230  360  12  

1977-1990 180  270  12  

1991-1995  90  150  7  

1996-1998 20  150     ni� 

 

Tabela 23: Življenjska doba vgrajenega azbesta v letih 

Izdelek Življenjska doba 

izdelka 

Potniški vagoni 14  

Azbestne plošèe v 

vagonih 

 1-2 

Zavorne obloge po 0000  kilometrih 

 

WVTERM, d.o.o., Maribor, Valvasorjeva 73, 2000 MAribor 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja toplovodnih kotlov in jeklenih konstrukcij, uporaba azbestne 

ploš�, azbestnih vrvic, azbestnih betonov, azbestne opeke, azbestne pletenice 

Ustanovljeno: Podjetje pod imenom WVterm d.o.o. je nastalo l.1994, je naslednik dejavnosti , ki 

se je v TVT pri�ela z letom 1970 

�as uporabe azbesta: 1970-1996, deloma še danes 

Izpostavljenost delavcev: V proizvodnem procesu so se azbestni materiali pojavljali v vseh fazah: 

od skladiš�enja, medfaznega transporta, rezanja, krojenja na dolo�ene dimenzije in oblike, 

vgradnje azbestnih delov v kovinske sestave , betoniranja izolacije vrat do pleska delov. 
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Kraj uvoza azbesta: BOSNA AZBEST Bosansko Petrovo selo, AZBEST-PLOBEST Plo�e, Fiaz 

Prokuplje, SALONIT Anhovo 

Letne koli�ine uvoženega azbesta: Približno 41 ton belega azbesta letno v obdobju od leta 1974 

do za�etka devetdesetih let. 

 

 

Tabela 24: Koli�ina izdelanih kotlov in porabljenega azbesta: 

Leto/izdele

k 

Štev. 

kotlov 

Veliki 

k./kg.A 

Mali k./kg. 

A 

Koli�ina A v tonah 

1995 1636 98     5,59 1538  1,42 2.7 

1996 1700 106    5,59 1594  1,42 2.3 

Do leta 

1990 

25.000 1320   5,59 23.680 1,42 41.0 

 

 

Tabela 25: Število kotlov prodanih v Sloveniji  

Leto/izdelek Kotli 

1995 1636 

1996 1700 

 

Življenjska doba teh izdelkov:Toplovodni kotel ima življenjsko dobo 15 do 20 let. 

 

SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d., 5210 Anhovo 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja gradbenih materialov. Prej AC Cevi, ac kritina- valovite, ravne 

fasadne ploš�e, fazonske kose, korita za rože. 

Ustanovljeno: 1921 

�as uporabe azbesta: 1922-1996 

Izpostavljenost delavcev: Delavci so delali pri dezintegraciji: odpiranju in stresanju vre� v 

dekantator. Po letu 1986 so uvedli avtomati�no odpiranje vre� in zaprt sistem pri dekantatorjih. 

To je bilo tudi edino podro�je izpostavljenosti �istemu azbestu v tovarni. Naslednje delo je bilo 

delo pri holenderju, ko se je mešal cement, azbest in voda. To je drugo mesto najve�je 

izpostavljenosti v tovarni. Meritve kažejo, da je bilo to najbolj prašno mesto. Od tu dalje je 

potekal moker postopek: navijanje azbest cementne plasti na filc, oblikovanje cevi, valovitk, 

avtoklaviranje in obdelava, ki je bila predvsem na oddelku cevi, kjer so se cevi žagale, izdelovale 
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mufe in ostali manjši cevni artikli. To je bil kraj velike zaprašenosti predvsem z azbest-

cementnim prahom. Naslednji oddelek so bili fasoni, t.j. izdelovanje fasonov za kritino. Kritina je 

bila mokra, izpostavljenost pa predvsem pri brušenju in rezanju. 

Uporaba drugih potencialno nevarnih snovi v proizvodnji: cement oz Cr6 in kremen�ev pesek 

Kraj uvoza azbesta: Kanada (Quebeck), Afrika (Zimbabve, Rodezija), Gr�ija, Rusija, Jugoslavija 

(BiH in Srbija) Petrovo selo. 

 

Tabela 26: Letne koli�ine uvoženega azbesta v tonah 

Leto Azbest 

ton 

Modri 

azbest ton 

Krizot

il ton 

Leto Azbest 

ton 

Modri 

azbest 

 ton 

Krizot

il ton 

1965 12937 728 12209 1991 6225 350 5875 

1966 12674 692 11982 1992 3494  3494 

1967 14863 851 14012 1993 2952  2952 

1968 14461 1141 13320 1994 4446  4446 

1969 17558 1455 16103 1995 2485  2485 

1970 17180 1387 15793 1996 2366  2366 

1971 21200 2130 19070 Skupa

j 

500513 69116 43139

7 

1972 22972 2167 20805 

1973 25087 2007 23080 

1974 26068 2413 23655 

1975 23685 3897 19788 

1976 22836 3556 19280 

1977 25093 3399 21694 

1978 25193 3995 21198 

1979 25120 4638 20482 

1980 26078 4854 21224 

1981 22902 3357 19545 

1982 21220 3295 17925 

1983 17513 3394 14119 

1984 17480 1927 15553 

1985 15679 1697 13982 
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1986 13516 5104 8412 

1987 14981 4942 10039 

1988 13955 4461 9494 

1989 12145 165 10488 

1990 9086 350 8736 

 

Vir: Jucema Zagreb 1966-1990, za leta 1991-1996 

Uvozna dokumentacija službe uvoza 

Opomba: od leta 1990 naprej so podatki o uvozu azbesta. 

 

Tabela 27: Koli�ina izdelanih azbestnih izdelkov v tonah 

Leto/izdele

k 

Ploš�e  Cevi Skupaj  

1921-1947 136 000 34000 170000 

1948 10000 2266 12266 

1956 15000 3704 18704 

1957 20000 6779 26779 

1958 30000 12458 42458 

1959 30000 14875 44875 

1960 40000 19203 59203 

1961 41538 17614 56438 

1962 41546 17554 59100 

1963 56959 18599 75558 

1964 80835 25493 106328 

1965 87808 27377 115185 

1966 95132 25169 120301 

1967 96390 28338 124728 

1968 72600 12335 84935 

1969 84022 21720 105742 

1970 113233 39546 152779 

1971 116532 53965 170497 

1972 124427 67416 191843 

1973 144870 68427 213297 
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1974 150728 74213 224941 

1975 125307 73825 199132 

1976 110961 59588 170549 

1977 95060 42081 137141 

1978 119990 78372 198362 

1979 122329 78280 200609 

1980 122690 78416 201106 

1981 125368 72971 198339 

1982 104368 62060 166428 

1983 93161 54645 147806 

1984 107112 49695 156807 

1985 93700 42958 136658 

1986 77364 42986 120350 

1987 82939 39462 122401 

1988 77707 40525 118232 

1989 66379 33780 100159 

1990 64113 23525 87638 

1991 49740 17339 67079 

1992 27249 4679 31928 

1993 22972 5033 28005 

1994 33623 2296 35919 

1995 31532 1920 33452 

1996 25619 2341 27960 

1997 6348 750 7098 

Skupaj 3373251 1498578 4869115 

Opombe:  

- Od leta 1961-1966 so podatki za proizvodnjo, ostala leta odprema 

- Od leta 1921-1947 – ocena podatkov (80% ploš�, 20% cevi) 

- Od 1948 – 1960 – skupni podatek je to�en, razdelitev ploš�e/cevi je ocenjena 

- Ponderji za prera�un: ploš�e 16kg/m2, cevi 32kg/m-povpre�je 

Vir: interna poro�ila, Jucema Zagreb 1966-1990 

 

Tabela 28: Koli�ina doma prodanih azbestnih izdelkov v tonah: 
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Leto/izdele

k 

ploš�e cevi 

1968 25427 5187 

1969 30391 4584 

1970 32671 5956 

1971 39176 6495 

   

1982 41064 5969 

1983 40908 6312 

1984 41246 6283 

1985 41267 4577 

1986 40213 5565 

1987 41178 3948 

1988 44082 5226 

1989 35498 4867 

1990 30355 3473 

1991 31154 4255 

1992 18356 2849 

1993 15337 3056 

1994 14423 2011 

1995 12702 1736 

1996 11706 2282 

1997 5684 750 

Vir: Interna poro�ila 

 

Tabela 29: Življenjska doba izdelkov v letih 

Izdelek Življenjska doba 

izdelka 

CEVI Povpr 45 let in ve� 

KRITINA Povpre�no 35 let 

 

SINTER, Cesta v mestni log 100, Ljubljana 

Osnovna dejavnost: Izdelovanje zavornih oblog 
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Ustanovljeno:1969 

�as uporabe: 1969 -1990 

Izpostavljenost delavcev: Doziranje A je bilo ro�no. Vsebino vre�e so delavci stresli v mešalec, 

ga zaprli in pri�eli mešati 

Kraj uvoza: Jugoazbest, Mladenovac 

 

Tabela 30: Koli�ina uvoženega azbesta v tonah: 

Leto Koli�ina 

krizotila  

1970 5 

1980 15 

1990 0 

 

Tabela 31: Koli�ina izdelanih izdelkov v kosih 

Leto/izdelek kosov 

1970 100.000 zavor 

1980 300.000 zavor 

1990 450.000 zavor 

1999 555.000 brezazbestnih 

zavor 

 

Tabela 32: Koli�ina izdelkov prodanih doma : 

Leto/izdelek  

1970 90 000 zavor 

1980 210 000 zavor  

1990 225 000 zavor 

1999 55 500 brezazb. 

zavor 

 

Življenjska doba izdelkov: najve� dve leti 

 

KOLEKTOR d.o.o., Idrija 

Osnovna dejavnost: Proizvodnja kolektorjev, drsnih obro�ev, bakrenih profilov ter strojev 

Ustanovljeno:1963 
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�as uporabe:1967 do 1995 

Izpostavljenost delavcev: ni odgovora 

Druge potencialne izpostavljenosti: fenol-formaldehid 

Kraj uvoza: Nem�ija, Belgija (prešne mase) 

Koli�ina uvoženega azbesta: ni podatka 

Koli�ina izdelkov prodanih doma: 5% 

Življenjska doba teh izdelkov: 10 let 

 

Podjetja, ki imajo pomanjkljive podatke 

LADJEDELNICA IZOLA 

V ladjedelnici se opravljajo popravila in remonti ladij. Dela opravljajo delavci, ki so stalno 

zaposleni v ladjedelnici, sezonsko zaposleni delavci, ki prihajajo iz Hrvaške, ter posadke ladij. 

Skoraj vse ladje, ki pridejo v popravilo v ladjedelnico imajo kot izolacijski material vgrajen 

azbest. Pri našem ogledu so bile v ladjedelnici tri ladje. Ogledali smo si dve strojnici in v obeh je 

bil kot izolacijski material uporabljen azbest, v eni celo modri azbest. Dotrajane dele delavci 

odstranjujejo in zamenjujejo z brezazbestnimi materiali. Pri našem ogledu niso delavci uporabljali 

nobenih zaš�itnih mask za dihala, oble�eni pa so bili v navadne delovne kombinezone. Povedali 

so, da tudi sicer maske redko uporabljajo. Delavci med delom tudi kadijo. Odpadni material 

pometajo na kup na dvoriš�u, od koder ga odvažajo v razsutem stanju na deponijo gradbenega 

materiala v Kopru.  

Letno naj bi ladjedelnica porabila 1tono azbesta. 

METAL, RAVNE NA KOROŠKEM 

V podjetjih na lokaciji Železarne Ravne se je azbest uporabljal kot material iz katerega so bila 

izdelana temperaturno odporna zaš�itna sredstva: rokavice, gamaše in rokavice, ki so se 

uporabljala pri plamenskem �iš�enju odkovkov, varjenju in toplotni obdelavi jekla. Uporabljal pa 

se je tudi kot material za zaš�ito strojnih delov pred povišano temperaturo v obliki ploš�, vrvic in 

tkanin, ki se je uporabljal v pe�eh za toplotno obdelavo in pri parnih kotlih in parovodih. V stik z 

azbestom so tako prihajali plamenski �istilci, kalilci, vzdrževalci, žarilci, klju�avni�arji…Ta 

delovna mesta so sedaj locirana v podjetjih Metal Ravne (obrat Jeklarna, Kova�nica, Valjarna), 

Jeklolivarna, Stroji in tehni�na oprema, Energetika in Vzmeti.  

NAFTA LENDAVA 

Dobili smo le ustni odgovor, da so za izolacijo rabili le stekleno volno. Glede na ostale rafinerije 

v svetu in nevarnostjo pred požari lahko v to�nost odgovora dvomimo. 

OPEKARNE. Ni odgovorov. 
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AKRONI JESENICE. Poslali le delni odgovor. 

GORENJE VELENJE. Zadnji azbest so vgradili v pe�i pred dvajsetimi leti. Le ustni odgovor. 

TAM. Nepopolni odgovori. 

Za podatke o eventualni uporabi azbesta smo vprašali tudi Metalurgijo Ruše, ki ni odgovorila. 

Melamin Ko�evje, BASF, AGIS, Trgoprevoz in Tehnograd niso uporabljali azbesta, Italtehna in 

Poka pa so posredniki pri uvozu azbesta in azbestnega materiala. Avtobusne in avtomehani�ne 

delavnice upoštevamo kot porabnike azbestnih zavornih oblog, mehanike pa kot potencialno 

izpostavljene. 

 

2.1.1. Letne koli�ine uvoženega azbesta v Sloveniji  

Ocenjujemo, da je v analizo podatkov o štirinajstih slovenskih podjetjih, ki so uporabljala azbest 

zajeto 95% vse porabe azbesta v Sloveniji v zadnjih 50 letih. V Slovenijo je bilo od leta 1946 

dalje uvoženega približno 670 000 ton azbesta. Ve�inoma je bil to beli azbest, krizotil. Razmerja 

med belim azbestom in krizotilom so na voljo samo za Salonit Anhovo, kjer je bilo v letih od 

1946 od 1996 uvoženega ve�ina in to približno 614 000 ton skupnega azbesta, od tega ve� kot 70 

000 ton amfibolov. Iz celotne koli�ine uvoženega azbesta v Sloveniji je razvidno, da je 89% 

vsega azbesta porabil Salonit iz Anhovega (Slika 1, Priloga 1). 

Iz grafa in tabele je razvidno, da je bila najve�ja poraba azbesta sredi 70 in v 80 letih in 

da je koli�ina porabljenega azbesta za�ela strmo upadati po letu 1982. Graf skupne porabe sicer 

povsem sledi grafu porabe Salonita, vendar nam podatki v drugem najve�jem porabniku Donitu 

kažejo, da je bila najve�ja poraba nekoliko pomaknjena v osemdeseta leta z viškom od leta 1982 

do 1987.  

Izolirka, kot pomembni porabnik azbesta nima na voljo podatkov o uporabi azbesta, pa� 

pa je koli�ina porabljenega azbesta le ocenjena na podlagi proizvodnje zato lahko le sklepamo, da 

je bila najve�ja poraba tu pomaknjena v pozna 80 in za�etek 90 let.  



 47 

 

 

Slika 1: Koli�ine porabljenega azbesta v Sloveniji, 1965 –1998 

2.1.3. Koli�ina proizvedenih izdelkov 

 

V prilogi 2 je prikazana koli�ina vseh v Sloveniji proizvedenih izdelkov po podjetjih in 

po koli�inskih enotah. Ker so bili namre� izdelki zelo razli�ni, poleg tega pa je bilo opravljeno 

tudi razli�no delo v stiku z azbestom, smo koli�ine, kjer je bilo mogo�e izrazili v tonah (salonitne 

ploš�e, ploš�e za tesnila, azbestna lepenka in elastometal); posebej cevi; kite, paste, mase in lepila 

tudi v tonah; koli�ino brizganega azbesta v tonah �istega azbesta; v istih enotah tudi azbestno 

tkanino in azbotekst; kombi S ploš�e, kaširne ploš�e in kombi ploš�e v m2; motorna tesnila, 

industrijska tesnila in filtre v kosih, izolirne trakove v m2, dalje navajamo število popravljenih 

tirnih vozil v TVT Maribor, zabeleženo imamo tudi število kotlov v kosih pri katerih so 

uporabljali azbest in število zavornih oblog prav tako v kosih.  
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Pri navedenih podatkih je potrebno upoštevati pomanjkljivosti pri navajanju podatkov, ki so bili 

le ocenjeni. Zato menimo, da so izra�unane koli�ine dejansko minimalne in da je bila proizvodnja 

verjetno nekoliko višja.4 

 

2.1.4. Doma prodani azbestni izdelki 

Nekatera podjetja so navedla natan�no koli�ino azbestnih izdelkov, ki so jih prodala na 

doma�em trgu za doma�e potrebe, drugje pa so bile narejene le ocene . Poskus vrednotenja 

koli�ine izdelkov prodanih doma je pomemben predvsem zaradi ocene, koliko azbestnih izdelkov 

je v povezavi z njihovo življenjsko dobo še mogo�e pri�akovati na podro�ju Slovenije.  

Iz tabele 33 je razvidno, da so azbestni izdelki uporabni od 1 leta do ve� kot 45 let, da pa 

je ponekod azbest trajno vgrajen v objekte. Za izdelke, ki jih je bilo najve� poizvedenih, je 

življenjska doba od 35-45 let, kar pomeni, da je ve�ina teh še vedno v uporabi, da pa se �as 

uporabe polagoma že izteka. To tudi pomeni, da bodo ti izdelki v približno enakih koli�inah 

kmalu pristali na odlagališ�ih. 

                                                           
4 Filtrauto je dal n.pr. podatke o izdelkih od leta 1992 dalje. Po dodatni poizvedbi smo izvedeli, da so bile 
takšne koli�ine, kot so navedene za leto 1994 in 95, porabljene tudi v obdobju okoli leta 1975. Prav tako 
smo opazili tudi dolo�ene diskrepance med koli�ino tedensko proizvedenega lepila napisanega v 
vprašalniku in informacijo, ki smo jo dobili ob obisku… 
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Tabela 33: Življenjska doba posameznih azbestnih izdelkov po podjetjih-proizvajalcih 

SALONIT 

Izdelek Življenjska doba izdelka 

Cevi Povpre�no 45 let in ve� 

Kritina Povpre�no 35 let 

KOLEKTOR 

Kolektorji do 10 let 

Tesnila T5 – T-40 5 let 

T-100 in ostali 10 let 

TMT 

Motorna tesnila do 200.000 prevoženih kilometrov oz. do demontaže tesnila iz 

motorja ob remontih ali popravilu 

DONIT PLETILNICA Sodražica 

Keper tkanina 20 let 

DONIT LAMINATI 

Azbestne blazine cca. Eno leto 

Ostali izdelki Odvisno od na�ina uporabe 

IZOLIRKA 

Izotekt trakovi za strehe 20 let pri normalni zaš�iti 

Trakovi vgrajeni v izolacijo temeljev trajno 

Trakovi v cestogradnji trajnost objekta 

Mase vgrajene v temelje trajno 

Paste – zaš�itni premazi – 

antikorozijski 

5 let 

Kombi S – toplotna zaš�ita življenjska doba fasade 

Kaširane ploš�e 20 let pri normalni zaš�iti 

FRAGMAT 

Kombi S ploš�a Življenjska doba fasade 

Kaširane ploš�e 20 let pri normalni zaš�iti 

TVT TIRNA VOZILA 

Potniški vagoni 14 let 

Azbestne ploš�e v 

vagonih 

2 leti 
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Zavorne obloge po 0000 kilometrih 

WVTERM 

Toplovodni kotel 15 – 20 let 

TERMIKA 

Brizganje azbesta-

izolacija 

nad 30 let 

SINTER 

Zavorne obloge Maksimalno 2 leti 

 

TIT, FILTRAUTO :  Ni podatkov 

 

2.2. Podatki o azbestu izpostavljenih ljudeh 

Zaradi prakti�nosti dela in raziskovanja smo sklenili po doktrinarnih na�elih spremljati 

najprej azbestu izpostavljene delavce, nato pa potencialno izpostavljene delavce, to je vse tiste, ki 

so bili zaposleni v tovarnah, ki so uporabljale azbest. Ti delavci so imeli le ve�jo možnost, da so z 

azbestom prihajali v kontakt. Vsekakor pa taki predstavljajo most med neposredno 

izpostavljenimi in splošno izpostavljeno populacijo.  

 

2.2.1. Število neposredno izpostavljenih delavcev 

Salonit Anhovo ocenjuje, da je imel od 300-600 delavcev neposredno izpostavljenih azbestu in da 

je bila ve�ina delavcev zaposlenih pri proizvodnji cementa.  

V TvT je verjetno težko oceniti, koliko delavcev je bilo neposredno izpostavljenih, ker niso imeli 

lo�enih prostorov, kjer se je uporabljal azbest, vsekakor pa v podjetju trdijo, da so imeli okrog 

1200 izpostavljenih delavcev po letu 1965. Podobno število neposredno izpostavljenih kot v 

Salonitu naj bi bilo tudi v Termiki, vendar je ve�ina delavcev, ki so bili zaposleni v Termiki, 

delalo po raznih krajih Jugoslavije, zunaj Slovenije (Priloga 2). 

Kolektor je prikazal število delavcev le v letu 1998, �eprav je bil ustanovljen leta 1963, azbest pa 

so za�eli uporabljati leta 1967 (Slika 2). 
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Slika 2: Povpre�no število in mediana za delavce izpostavljene azbestu po podjetjih.5 

 

 

2.2.2. Število potencialno izpostavljenih (zaposlenih delavcev) v azbestni industriji 

Število zaposlenih delavcev v azbestni industriji prikazujemo od leta 1946 dalje do leta 1998. Za 

obdobje pred letom 1965 manjkajo podatki o podjetju TVT tirna vozila, ki je zaposlovalo ve� kot 

polovico vseh zaposlenih v industriji, ki je uporabljala azbest v proizvodnji. Zato na grafu ni 

prikaza števila delavcev TVT Tirna vozila za obdobje pred letom 1965. 

Iz grafa je razvidno, da je bilo najve�je število zaposlenih v industriji, kjer so uporabljali azbest 

poleg TVT Tirna vozila še Salonit Anhovo, da pa so bila druga podjetja veliko manjša (Slika 3).  

 

                                                           
5Donit je seštevek Tesnita, Laminatov, Filtrauta in Pletilnice uporabljen za izra�un mediane in povpre�nega 
števila delavcev, za grafi�en prikaz gibanja števila vseh delavcev in za prikaz gibanja števila izpostavljenih 
delavcev po letih.  
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Slika 3: Število zaposlenih v podjetjih, ki so uporabljala azbest, 1946-1998  

 

Kombiniran prikaz števila vseh zaposlenih v industriji, ki je uporabljala azbest, števila 

neposredno izpostavljenih in koli�ine porabljenega azbesta kaže dokaj podobno gibanje, seveda 

pa je število delavcev neposredno izpostavljenih azbestu veliko manjše in so zato razlike teže 

opazne (Slika 4). 
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Slika 4: Celokupno število vseh zaposlenih v industriji, ki je uporabljala azbest, število azbestu 

izpostavljenih delavcev, koli�ina porabljenega azbesta v tonah, 1965-1998. 

 

2.3. Promet z azbestnimi izdelki 

Azbest, ki so ga uporabljali v prejšnji državi je bil uvožen pretežno iz Quebecka, 

Rodezije, Rusije in iz krajev bivše Jugoslavije. Iz pregledane literature in arhivskih zapisov 

(Arhiv N. Gorica), je razvidno, da so v šestdesetih in sedemdesetih letih o razporeditvi azbesta 

dolo�ali centralno, v Beogradu, pozneje pa ga je uvažalo vsako podjetje posebej. Podatke o uvozu 

azbesta po osamosvojitvi smo dobili pri Slovenski carini.  

Od približno 200 vprašanih podjetij, registriranih, da so uvažala azbest ali azbestne 

izdelke, je odgovorilo 182, od tega je 77 takih, ki so dejansko uvozili azbestne izdelke. Pri ostalih 

pa je šlo ve�inoma za pomote v beleženju, ali podjetja celo niso vedela, da je proizvajalec sam že 

zamenjal azbestno za neazbestno osnovo in so to odkrila šele pri natan�nem pregledu uvozne 

deklaracije. V nekaterih primerih gre gotovo tudi za ne dovolj definirane šifre za predmete, ki so 

lahko azbestni ali neazbestni. 

Ve�ina od 77 podjetij je uvažala tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken za razli�no 

uporabo, eno podjetje pa je uvozilo ve�jo koli�ino krizotila. 14 podjetij je rabilo uvožene azbestne 

izdelke kot polizdelke, 10 podjetij je uvožene izdelke vgrajevalo, 8 pa jih prodajalo kot 
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maloprodajne izdelke. 9 podjetij ima še na zalogi izdelke, ki so jih uvozili v letu 1997, ta podjetja 

imajo seveda tudi še azbestu izpostavljene delavce. Njihovo število se giblje od 120 (TMT 

Tesnila) do posameznikov, ki so ob�asno izpostavljeni. 

 

2.4. Podatki o objektih in opremi, kjer je vgrajen azbest 

2.4.1. Vrtci in šole 

Metode dela 

Pisemske nalepke z naslovi za 451 osnovnih šol, 136 srednjih šol in dijaških domov ter 

196 vrtcev smo kupili pri Zavodu za šolstvo. Vsem smo poslali vprašalnik, v katerem sprašujemo 

o uporabljenem izolacijskem materialu in kritini pri gradnji objekta, v kolikor je bila šola 

zgrajena po letu 1963, ali pri rekonstrukciji zgradbe. Šole in vrtce smo prosili, da odgovorijo tudi 

za vse podružni�ne enote. Ker od Zavoda za šolstvo ni bilo mogo�e dobiti naslovov šol in vrtcev 

na ra�unalniškem mediju, da bi lahko spremljali odgovore, smo za seznam prosili Ministrstvo za 

šolstvo, nato pa oba seznama primerjali. Neskladja smo uskladili tako, da smo lahko pozneje 

izra�unali dejanski odstotek prispelih odgovorov. Ker je bil za�etni odgovor manj kot 30%, smo 

se odlo�ili, da ravnatelje vseh osnovnih šol, ki niso odgovorili, pokli�emo in jih osebno prosimo 

za sodelovanje. To je tudi razlog, zakaj je ve�ji odstotek odgovorjenih med osnovnimi šolami v 

primerjavi s srednjimi šolami in vrtci. 

Rezultati 

Presene�a brezbrižnost vodilnih delavcev šol in vrtcev, ki ne vedo ni� o uporabljenem 

gradbenem materialu in potencialni škodljivosti le-tega. Nekateri so svoje sodelovanje celo 

povsem odklonili. 

  Od 491 osnovnih šol, ki so na seznamu, jih je 213 odgovorilo, 35-im smo ponovno 

poslali vprašalnik, 46 odgovorov smo dobili po telefonu, 10 pa je takih, ki imajo pod streho tudi 

vrtce. Skupaj imamo torej 269 (54,8%) odgovorov osnovnih šol. Popolnoma so zavrnili 

sodelovanje ravnatelji iz osnovnih šol: Dobrovo v Brdih, IV. osnovna šola v Celju, Preserje, 

Spodnja Idrija in Deskle-Kanal. Nekateri ravnatelji trdijo, da do podatkov ne morejo priti. Tako 

naši izra�uni za osnovne šole temeljijo na 55% odgovorov. 

Po letu 1963 je bilo od 273 osnovnih šol, na novo zgrajenih 162, 60 pa so jih dograjevali 

(vklju�ene so tudi podružnice). 111 šol je bilo adaptiranih, 35 pa ve�krat adaptiranih. �as 

najintenzivnejše izgradnje je od 1971 do za�etka osemdesetih let, ko za�ne število novogradenj 

upadati (Slika 5).  
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Slika 5: Na novo zgrajene osnovne šole po letu 1963 

 

To je tudi �as najve�je proizvodnje azbest-cementne kritine, zato tudi ne presene�a 

dejstvo, da je bila ve�ina osnovnošolskih objektov krita z azbest-cementno kritino. V povpre�ju 

so za novo šolo porabili 1700m2 salonitk. Poleg salonitk so novo zgrajene šole, prekrivali še z 

opeko ali plo�evino. Pri novogradnjah so za izolacijo podstrešij uporabljali predvsem stekleno 

volno. Povpre�na koli�ina porabljene steklene volne pri novozgrajenih šolah je bila okrog 1420 

m2. Po podatkih, ki smo jih uspeli dobiti je zelo verjetno, da pri izolaciji podstrešij šol ni bil 

uporabljen �isti azbest. 

 

�as adaptacij je izgleda nastopil po fazi novogradenj (Slika 6). 

 

 

 

Slika 6: Adaptirane osnovne šole po letu 1963 
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Pri adaptaciji osnovnih šol so v povpre�ju porabili 630m2 cement-azbestne kritine in 740m2 

steklene volne za izolacijo.  

Iz vrtcev smo od 196 poslanih vprašalnikov dobili vrnjenih 55 (za 185 enot) t.j. 28% 

odgovorov.  

Od 136 srednjih šol je pravo�asno odgovorilo 42 (30.8%), pozneje sta odgovorili še dve 

šoli, ki pa nista vklju�eni v analizo. Analize odgovorov kažejo izjemno nepoznavanje situacije in 

brezbrižnost ravnateljev srednjih šol. 

O nezainteresiranosti sodelovanja šol in vrtcev pri poznavanju pomembnih podatkov o 

materialih, ki so bili uporabljeni pri gradnji in adaptaciji šol, smo se pogovarjali z vodji projekta 

Zdrave šole: sklenili smo, da se, ko bodo imeli na urniku izobraževanje ravnateljev in u�iteljev, 

ure ergonomije razširijo še v izobraževanje o skrbi za zdravo okolje. 

 

2.4.2. Azbest-cementna kritina in cement-azbestne vodovodne cevi po upravnih enotah in 

komunalnih podjetjih 

 Metode dela 

Vse upravne enote smo prosili za podatke o odstotku azbest-cementne kritine in dolžini 

vodovodnih azbest-cementnih cevi za podro�je, ki ga pokrivajo. Po intervencijah in prošnjah je 

odgovorilo vseh 58 upravnih enot. 
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Na strokovnem sre�anju »Ogrožanje vodnih virov in nevarne snovi v pitni vodi«, ki ga je 

organiziral Zavod za tehni�no izobraževanje Slovenije, so nas opozorili, da je podatek o dolžini 

vgrajenih cement-azbestnih cevi, ki smo jih dobili iz upravnih enot lahko zelo neto�en in nam 

svetovali, naj za podatke zaprosimo Komunalna podjetja. To smo tudi naredili tako, da imamo o 

vodovodnih ceveh dvojni podatek: iz upravnih enot in od komunalnih podjetij. 

Rezultati 

50 upravnih enot je dalo odgovore o strešni kritini, sedem nima teh podatkov, v eni upravni 

enoti so odgovorili opisno; le 15 upravnih enot ima podatke o koli�ini vgrajenih azbest-cementnih 

cevi v km, 5 jih je odgovorilo v odstotkih, 38 pa ne ve oceniti, koliko azbest-cementnih cevi 

imajo na njihovem podro�ju.  

Iz odgovorjenih vprašalnikov je razvidno, da je približno ena tretjina vseh stavb v Sloveniji še 

vedno krita z azbest-cementno kritino (Slika 7), da pa je po dolo�enih slovenskih podro�jih ta 

odstotek veliko ve�ji (do 70%) . Dolžina vodovodnih cevi, ki se v vprašalnikih navaja pa je tudi 

preko 200 km za eno upravno enoto (Slika 8).  

Od 115 vprašalnikov poslanih komunalnim podjetjem v Sloveniji smo ugotovili, da je bilo v 

36 primerih odgovorno za vodovodne cevi drugo komunalno podjetje. Tako smo imeli skupaj 79 

komunalnih podjetij, ki bi naj nam odgovorila. Na 25 naslovih se nih�e po ve�kratnih poskusih ni 

javljal po �emer smo sklepali, da ta podjetja najverjetneje niso ve� aktivna. Skupaj smo obdelali 

40 odgovorov, �eprav so po telefonski intervenciji obljubila vsa podjetja (54), da bodo poslala 

podatke o svojem podro�ju. �e torej sklepamo, da ima podatke o vodovodnih ceveh 54 podjetij, 

potem je odstotek odgovorov iz komunalnih podjetij 74% (Tabela 34).  

Slika 7: Povpre�na ocena odstotka azbest-cementnih kritin po regijah, SLO 1999 
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Slika 8: Vgrajene azbest-cementne cevi v km po UE , SLO 1999 

   

Tabela 34: Dolžina vodovodnih cement-azbestnih cevi po komunalnih podjetjih, 1999 

Št. Komunalno podjetje km 

1 JKP ZAGORJE OB SAVI       0 

2 KOMUNALA TRBOVLJE 0,150 

3 KOMUNALA KRANJSKA GORA 0,600 

4 KSP HRASTNIK 0,700 

5 JKP RADE�E 2,000 

6 KOMUNALA GORNJI GRAD 3,600 
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8 KOMUNALA LENDAVA 6,000 

9 KOMUNALA ŠENTJUR 6,250 

10 KP CERKNICA 6,900 

11 JKP SEVNICA 7,500 

12 KOMUNALA TOLMIN (obmo�je 
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13 KP ORMOŽ 11,925 
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14 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC 14,656 

15 JKP MURSKA SOBOTA 15,000 

16 JKP SLOVENJ GRADEC 17,000 

17 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA 30,750 

18 KP VELENJE 30,954 

19 VODOVOD-KANALIZACIJA CELJE 33,016 

20 JP VO-KA LJUBLJANA 34,122 

21 VODOVOD JESENICE (ob�ina Jesenice in 

Žirovnica) 

35,410 

22 KOMUNALA LJUTOMER 35,691 

23 KOMUNALA METLIKA 35,746 

24 KOMUNALA POSTOJNA 37,110 

25 JKP MOZIRJE 41,000 

26 KOMUNALA TREBNJE 42,350 

27 KP TRŽI� 52,000 

28 KOMUNALA ŠKOFJA LOKA 63,390 

29 MARIBORSKI VODOVOD 71,711 

30 HYDROVOD KO�EVJE-RIBNICA 77,000 

31 JKP ŽALEC 

(Žalec,Polzela,Prebold,Braslov�e,Tabor,Vran

sko) 

81,000 

32 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA 84,100 

33 KOMUNALA NOVO MESTO 84,500 

34 JKP GROSUPLJE 93,373 

35 KP PTUJ 109,529 

36 GORIŠKI VODOVOD 111,109 

37 RIŽANSKI VODOVOD KOPER 124,563 

38 JKP PRODNIK 

(Domžale,Mengeš,Lukovica,Morav�e,Trzin,

Cerklje,Komenda,Vodice)) 

144,730 

39 JKP KRANJ 189,698 

40 KOMUNALA 200,000 
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RADOVLJICA(Radovljica,Bled,Bohinj) 

 

Analiza teh podatkov kaže, da je najve� azbest-cementnih cevi vgrajenih na podro�ju 

Komunalnega podjetja Radovljica, sledi Kranj, podro�je Javnega komunalnega podjetja Prodnik, 

Rižanski vodovodi, Goriški in ptujski vodovod, ki imajo vsi nad 100km še vgrajenih cement-

azbestnih cevi. Najmanj takih cevi pa je na podro�ju Zagorja ob Savi, kjer naj sploh ne bi bile 

vgrajene cevi iz cement-azbesta, sledi Trbovlje, Kranjska gora in Hrastnik (Slika 9). 

Analiza kaže, da je bila pripomba strokovnjakov o neto�nih podatkih, ki smo jih dobili iz 

UE na mestu-analiza podatkov po komunalnih podjetjih je bolj natan�na in v marsi�em v 

nasprotju s podatki komunalnih podjetij. 

  

Slika 9: Dolžina vodovodnih cement-azbestnih cevi po komunalnih podjetjih, 1999 

 

23 od 40 podjetij je ogovorilo, da pri zamenjavi stare cevi ostanejo v zemlji, ostala 

podjetja, ki cevi že zamenjujejo pa jih odlagajo na komunalna odlagališ�a. 

Vsa podjetja zamenjujejo azbest-cementne cevi z litoželeznimi-duktil cevmi, PVC 

(polivinil-kloridnimi) ali PE (polietilenskimi) cevmi. Na naše vprašanje o koli�ini prostih VC 

monomer v PVC ceveh smo dobili eno uvozno deklaracijo v nemš�ini iz podjetja Pipelife d.o.o. 
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iz katere je razvidno, da analiza prostih vinil kloridnih monomer pri pregledu PVC vodovodne 

cevi ni odkrila prostih VC monomer, natan�nost preizkusa je bila usmerjena na odkrivanje 

monomer v vrednosti nad 0,05ppm. 

Grafi�ni prikaz starosti vgrajenih cement-azbestnih cevi kaže, da je bila ve�ina cevi v 

zemlji ve� kot 20 let in da aktualnost problema zamenjave teh cevi prisotna vse do srede 

naslednjega stoletja (Tabela 35 in Slika 10). 

Analiza tudi kaže, da skoraj vsa komunalna podjetja že zamenjujejo cement-azbestne cevi 

z drugimi, da pa so najve�krat v stiski pri odlo�anju, s katerimi cevmi naj se zamenjajo stare. 

Vsekakor bi svetovali, da se organizira izobraževanje ali izdelajo navodila komunalnim 

podjetjem, da bi se lahko laže orientirala v ponudbah na trgu in izbrala ustrezne nadomestke. 
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Tabela 35: Starost vgrajenih cement-azbestnih cevi po komunalnih podjetjih, 1999 

Št. Komunalna 

podjetja 

Starost v 

letih 

1 DOMŽALE 9 

2 LJUBLJANA 20 

3 SLO.BISTRICA 22 

4 MARIBOR 24 

5 GORNJI GRAD 25 

6 KOPER 25 

7 KP CERKNICA 25 

8 LENDAVA 25 

9 LOGATEC 25 

10 MURSKA 

SOBOTA 

25 

11 PTUJ 25 

12 RADOVLJICA 25 

13 SEVNICA 25 

14 TRŽI� 25 

15 LJUTOMER 26 

16 MOZIRJE 29 

17 ŠENTJUR 29 

18  NOVO MESTO 30 

19 ŽALEC 30 

20 GORICA 30 

21 HRASTNIK 30 

22 JESENICE  30 

23 KO�EVJE-

RIBNICA 

30 

24 KRANJSKA 

GORA 

30 

25 TREBNJE 30 

26 ORMOŽ 31 



 63 

27 GROSUPLJE 32 

28 POSTOJNA 32 

29 VELENJE 32 

30 TRBOVLJE 34 

31 CELJE 35 

32 ŠKOFJA LOKA 37 

33 TOLMIN  38 

34 DRAVOGRAD 40 

35 KRANJ 40 

36 METLIKA 40 

37 RADE�E 40 

38 SEŽANA 40 

39 SLOV.GRADE

C 

40 
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Slika 10: Starost vgrajenih cement-azbestnih cevi po komunalnih podjetjih, 1999 

 

Zaklju�ki  

V analizo podatkov smo vklju�ili 14 slovenskih podjetij, ki so dala na voljo dovolj 

podatkov: Donit Laminati, Donit Pletilnica, Donit Tesnit, Filtrauto, Fragmat, Izolirka, Kolektor, 

Salonit, Sinter, Termika, TiT Tesnila, TMT Tesnila, TVT Tirna vozila in WV Term. Z veliko 

verjetnostjo trdimo, da smo z analizo teh podatkov zajeli ve� kot 95% vse porabe azbesta v 

Sloveniji, najverjetneje pa tudi tak odstotek izpostavljenih delavcev v zadnjih 35 letih v Sloveniji. 

Res je sicer, da je po podatkih, ki smo jih dobili, kakih 30 podjetij v Sloveniji uporabljalo azbest, 

vendar so bile koli�ine v primerjavi s prikazanimi podjetji minimalne. To seveda ne izklju�uje 

obolevanja delavcev tudi v majhnih podjetjih. Ti so obolevali v odvisnosti od izpostavljenosti, ta 

pa ne korelira vedno s porabo azbesta, pa� pa je odvisna tudi od delovnega mesta, na�ina dela, 

predmeta dela (�isti ali mešani azbest) in ne nazadnje tudi od zaš�ite delavcev. Seveda pa je 

situacija nekoliko druga�na pri onesnaženju okolja. Z azbestom je bilo gotovo najbolj onesnaženo 

tisto okolje, kjer je bila najve�ja proizvodnja, najve�ja koli�ina azbestnih odpadkov in ne na 

zadnje onesnaženost okolja je odvisna tudi od na�ina shranjevanja oz. odlaganja odpadkov.  

Od 14 podjetij so 3 proizvajala tesnila, ostali pa druge izdelke od cevi in ploš� do 

azbestne tkanine, lepil, filtrov, zavornih oblog...Prva podjetja, ki so uporabljala azbest v 

proizvodnji so bila ustanovljena že v prejšnjem stoletju (2), 10 podjetij pa je nastalo po drugi 

svetovni vojni. Od 14 podjetij azbesta ve� ne uporablja 8 podjetij, delno še uporabljajo 4 podjetja, 
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do stika z azbestom pri remontu pa prihaja še pri 2 podjetjih. Podjetja, ki ve� ne uporabljajo 

azbesta (8) so prenehala z njegovo uporabo šele po 1985 letu. Le dve podjetji sta uporabljali pri 

delu 100% azbest, druga so uporabljala mešanice. Azbest smo v Slovenijo vedno uvažali, 

najpogosteje iz Kanade, Rusije, J. Afrike, Bosne in Srbije, dve podjetji sta ga kupovali pri 

Salonitu. Zanimivi so vsekakor podatki o varnostnih ukrepih na delovnem mestu: 7 podjetij od 14 

ni imelo nikakršnih ukrepov, 5 je uporabljalo kroženje delavcev, kar je skrajno neprimeren na�in 

ravnanja: tako se namre� izpostavlja ve�je število ljudi kot je potrebno. Dve podjetji pa sta 

uporabljali razli�ne, nenapisane ukrepe. V kolikor so ti ukrepi dejansko bili aktivni, so se za�eli 

šele po 1970 letu. Zanimivo sicer je, da je v 11 primerih v pravilniku zahtevana vsaj neke vrste 

zaš�ita (maska ali respirator), vendar izgleda, da uporaba ni bila obvezna, delavci pa niso bili niti 

osveš�eni o potrebnosti zaš�ite, niti niso bili sankcionirani. Redni zdravniški pregledi so se v 

enem podjetju za�eli že pred 1960 letom in zdi se, da so bili uvedeni tudi v druga podjetja dokaj 

zgodaj in v relativno kratkih intervalih, postavlja pa se vprašanje, ali so bili dovolj usmerjeni in 

ne presplošni. Pravilnik o delu z azbestom sta imeli le dve podjetji, navodila o delu z azbestom in 

interni pravilnik pa le 3 podjetja 
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3. Obolevnost  

 

3.1. Spremljanje potencialno izpostavljenih 

 

Metode dela 

Kot kohorto smo definirali vse delavce zaposlene v tovarnah, ki so uporabljale azbest 

sredi 80-ih let. Tako smo zajeli �as, ko je bilo zaposlenih in azbestu izpostavljenih najve� ljudi, 

hkrati pa smo dobili najnižjo, vendar dovolj dolgo latentno dobo, da se bolezen razvije tudi pri 

tistih, ki so bili prvi� izpostavljeni sredi 80-ih let.  

Potem, ko smo dobili število potencialno izpostavljenih delavcev, smo vsako podjetje posebej 

zaprosili za imena, priimke, EMŠO za vsakega delavca, ki je bil takrat zaposlen. Dobili smo 

kohorto 22 686 delavcev. Seznama v prilogi ne prikazujemo zaradi zaupnosti podatkov. 

Cilja zbiranja podatkov o tej veliki kohorti sta bila:  

� dobiti število umrlih za rakom pri vseh potencialno izpostavljenih in to število primerjati s 

pri�akovano umrljivostjo za vso Slovenijo. Kohorta potencialno izpostavljenih predstavlja 

most med neposredno izpostavljenimi in posredno izpostavljenim prebivalstvom v okolici 

tovarn in odlagališ�. 

� kohorto spremljati še naprej (naslednjih 40 do 50 let) tako, da spremljamo ogroženost 

potencialno izpostavljene populacije vsako leto, vrh in padec bolezni, ki sta neposredno 

povezani z izpostavljenostjo azbestu. 

 

Rezultati 

Izra�unali smo SMR za vse rake, rak gastrointestinalnega trakta in rak plju� v kohorti. 

Želeli smo izvedeti, ali so potencialno izpostavljeni v tej kohorti imeli ve�je tveganje, da bodo 

umrli za zgoraj omenjenimi raki kot splošno slovensko prebivalstvo. Uporabljali smo indirektno 

metodo ra�unanja SMR.  

Za kohorto v celoti je bilo tveganje, da bodo umrli za enim od navedenih rakov, manjše, 

kot tveganje splošne slovenske populacije. Vedno smo dobili protektivni u�inek, ki je tudi 

razumljiv: gre namre� za izraziti t.i. »u�inek zdravega delavca« (healthy worker effect) pri 

katerem je tveganje aktivne, �eprav izpostavljene populacije, da bo obolevala in umirala manjše 

kot tveganje splošne populacije v katero so vklju�eni tudi starejši ljudje in invalidi. To je bilo 

jasno vidno tudi pri naši kohorti.  
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Natan�nejši pregled standardizirane umrljivosti po starostnih skupinah pa kaže, da je bilo 

tveganje delavcev starih 35-49 let, da bodo umrli zaradi plju�nega raka vztrajno višje (v letih 

1987, 1988, 1990, 1991,1992, 1994, 1996) kot pri splošni slovenski populaciji. 

Med njimi je nakazano tudi pove�ano tveganje za smrt zaradi raka gastrointestinalnega 

trakta v starostnih skupinah od 40-54 let.  

Zanesljivejše rezultate bi lahko dobili z direktno metodo izra�unavanja tveganja. 

 

3.2. Spremljanje neposredno izpostavljenih delavcev  

Pod to zbirko sodijo: 

� delavci, ki so bili v letu pred ukinitvijo azbesta azbestu izpostavljeni in  

� tisti, ki so azbestu še izpostavljeni. Izvzeti so delavci Fenolita, ki je sodelovanje zavrnilo. 

Pridobljena so bila imena in priimki, podjetje in EMŠO vsakega od teh delavcev.  

Cilj zbiranja podatkov za to datoteko je: 

� spremljati vse neposredno izpostavljene naslednjih 40 ali 50 let vsako leto in podatke 

primerjati s podatki iz registra raka in bazo podatkov o umrljivosti;  

� ugotavljati: 

- koliko delavcev, ki so bili izpostavljeni, je dejansko zbolelo za raki, ki so pripisljivi 

azbestu,  

- kdaj je bil dosežen vrh teh bolezni,  

- kakšna je bila dejansko latentna doba,  

- kdaj je število bolezni za�elo upadati in  

- ali in kako smo primerljivi z ostalimi delavci v Evropi.  

Seznam je dokon�an in zajema 1459 delavcev. Prve rezultate v smislu pove�anega 

tveganja pa pri�akujemo šele �ez kakih 10 let. Seznama v prilogi ne prikazujemo zaradi zaupnosti 

podatkov. 

3.3. Poklicne bolezni 

Po podatkih, ki nam jih je poslalo 14 podjetij, osem navaja, da v njihovem podjetju ni 

bilo diagnosticirane nobene poklicne bolezni, 3 podjetja nimajo informacij o eventualnih 

poklicnih boleznih, 1 podjetje ima dva primera, eno šest, Salonit Anhovo pa najve�je število, 

preko 400.  

V letu 1998 in do 30. oktobra 1999 so na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa v 

postopek za verifikacijo poklicne bolezni v zvezi z izpostavljenostjo azbestu prejeli 364 

primerov. Do oktobra 1999 so v 340 primerih ugotovili poklicno bolezen, v 24 primerih je bila 

poklicna bolezen zavrnjena. Med verificiranimi primeri je bilo 246 moških in 94 žensk. 
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Ugotovljeno je bilo 385 primerov bolezni plevre, 132 primerov azbestoze-intersticijske plju�ne 

fibroze, 9 primerov mezotelioma plevre in 4 primeri raka drugih lokacij. Od 340 oseb z 

verificirano poklicno boleznijo je bilo 335 delavcev iz proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov, 

5 pa iz drugih panog. 

 

3.4. Podatki o mezoteliomu  

Metode dela 

Glede na dejstvo, da je mezoteliom edini specifi�ni malignom med poklicnimi neoplazmami 

in da nekateri avtorji 80% vseh mezoteliomov pripisujejo izpostavljenosti azbestu smo: 

a) Iz Registra raka dobili izpis vseh mezoteliomov, ki so se pojavili v Sloveniji od leta 1961 do 

leta 1997.  

Na podro�ju Slovenije se je v tem �asu pojavilo 209 primerov mezoteliomov. Razporeditev 

po regijah kaže, da je najve� primerov lociranih v regiji Ljubljana, sledi Maribor in Nova Gorica 

(Slika 11). 
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Slika 11: Razporeditev mezoteliomov po regijah, SLO 1961-1996 

 

Natan�nejši pogled po ob�inah kaže, da vsekakor prednja�ita Maribor, Nova Gorica, med tremi 

ljubljanskimi ob�inami pa Vi� (Slika 12). 

 

Slika 12: Razporeditev mezoteliomov po nekaterih ob�inah, SLO 1961-1996 
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Zadnje dve leti se zdi, da se mezoteliomi pojavljajo pogosteje v severovzhodnem delu 

Slovenije: v letih 1991 do 1996 je bilo namre� na novo odkritih 69 primerov mezoteliomov, od 

teh v regiji Maribor 21, v sami ob�ini Maribor pa 15 primerov. 

b) Pridobljeno je bilo mnenje eti�ne komisije pri Onkološkem inštitutu za pridobitev imen in 

priimkov vseh obolelih za mezoteliomom. Podatek smo rabili pri odkrivanju klastrov 

mezoteliomov, ki smo jih iskali s primerjavo razporeditve primerov po naslovih stalnega 

prebivališ�a in: 

� lokacijo odlagališ� komunalnih odpadkov; 

� lokacijo odlagališ� industrijskih odpadkov; 

� lokacijo tovarn tako, da je bil v vseh treh primerih definiran najprej premer 2 km, nato pa 5 

km okoli odlagališ� (lo�eno komunalnih in industrijskih) in tovarne in kon�no 

� lokacijo tovarn in odlagališ� skupaj v definiranem premeru 2 in 5 km okoli odlagališ� oz. 

tovarn.  

Rezultati in diskusija 

Opazovanje povezave lokacije industrijskih odlagališ� in razporeditve umrlih zaradi 

mezotelioma, ne kaže povezanosti. V prid trditvi govori klaster mezoteliomov v Ljubljani in na 

obali, kjer ni registriranih industrijskih odlagališ� (Slika 13).  

Opazovanje povezanosti med klastrom umrljivosti zaradi mezotelioma in komunalnimi 

odlagališ�i kaže na videz sicer ve�jo povezanost (Slika 14), vendar moramo vedeti, da so 

komunalna in industrijska odlagališ�a locirana obi�ajno v neposredni bližini tovarne in da je 

nemogo�e izlo�iti vpliv tovarne. Tako kaže, da je povezanost lokacije tovarn s številom umrlih 

zaradi mezotelioma nekoliko prepri�ljivejša kot povezanost umiranja zaradi mezotelioma z 

odlagališ�i (Slika 15), vsekakor pa je najmo�nejša povezanost vidna med lokacijo odlagališ� in 

tovarn skupaj in umrljivostjo zaradi mezotelioma (Slika 16). Rezultati v zadnjem primeru so 

presenetljivi: premeri 5 km okrog odlagališ� in tovarn pokrijejo prakti�no 90% vseh primerov 

mezoteliomov. Ve�ja pove�ava razporeditve primerov mezotelioma (stalnega prebivališ�a) in 

lokacije tovarn in odlagališ� kaže za podro�je Anhovega, da je ve�ina primerov razporejenih v 2 

km premeru okoli tovarne in odlagališ�a, to je na podro�ju Deskel in Anhovega, vsi primeri v 

Novi Gorici so se pojavili v vzhodnem delu mesta (Slika 17). Tudi v Mariboru so prakti�no vsi 

primeri locirani v 2 km premeru okrog tovarn in odlagališ� (Slika 18), enako opažanje velja tudi 

za Ljubljano (Slika 19). 

SLIKE OD 13 DO 19 SO RAZPOREJENE NA STRANEH OD 69 DO 75 
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Slika 13: Umrljivost zaradi mezotelioma glede na vir izpostavljenosti azbestu: industrijske 

deponije v 2 in 5 kilometrskem premeru. 

 

Slika 14: Umrljivost zaradi mezotelioma glede na vir izpostavljenosti azbestu: komunalne 

deponije v 2 in 5 kilometrskem premeru. 

 

Slika 15: Umrljivost zaradi mezotelioma glede na vir izpostavljenosti azbestu: tovarne v 2 in 5 

kilometrskem premeru. 

 

Slika 16: Umrljivost zaradi mezotelioma glede na vir izpostavljenosti azbestu: odlagališ�a 

(industrijska in komunalna) in tovarne v 2 in 5 kilometrskem premeru. 

 

Slike 17, 18, 19: Umrljivost zaradi mezotelioma glede na vir izpostavljenosti azbestu: industrijske 

deponije v 2 in 5 kilometrskem premeru v Anhovem in N. Gorici, Ljubljani in Mariboru. 

 

3.5. Podatki iz zbirke umrljivosti  

Narejena je bila primerjava podatkov med podatki iz registra raka o mezoteliomu in 

podatki o vzroku umrljivosti za dolo�ena leta. Zaradi dobljene razlike med obema datotekama je 

bilo sklenjeno, da se pri prikazovanju podatkov o raku iz strokovnih razlogov poslužujemo raje 

podatkov registra raka o incidenci. Bolnišnica Golnik je odgovorila, da s podatki o boleznih 

povezanih z izpostavljenostjo azbestu ne razpolaga. Tako je edini vir podatkov o nemalignih 

obolenjih: azbestozi Inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki razpolaga le s podatki 

verificiranih azbestoz za približno eno leto. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da to�nih podatkov o 

številu priznane azbestoze v Sloveniji ne bo mogo�e dobiti.  

Število registriranih oseb umrlih zaradi azbestoze od leta 1985 do 1996 je 12.  

 

 



 72 

4. Ravnanje z odpadki   

 

4.1. Rezultati analize ravnanja z azbestnimi odpadki v Sloveniji 

Po podatkih, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor, je v Sloveniji 60 

komunalnih in 27 industrijskih odlagališ�. 13 industrijskih odlagališ� je nelegalnih. 

Od podjetij, ki so v svoji proizvodnji uporabljala azbest, nam je podatke o ocenjeni 

koli�ini odpadkov posredovalo 7 podjetij in sicer:  

- DONIT LAMINATI, Cesta komandanta Staneta 38, Medvode; 

- DONIT TESNIT, Cesta komandanta Staneta 38 Medvode; 

- TIT VELIKA LOKA, Velika Loka 8212; 

- TMT VELIKA LOKA, Velika Loka NN; 

- IZOLIRKA, Ob železnici 18, Ljubljana; 

- SALONIT ANHOVO, Vojkova cesta 1, Anhovo; 

- TVT MARIBOR, Preradovi�eva 22, Maribor. 

Tri podjetja, ki so navedla, da niso imela odpadkov so: 

- WV TERM MARIBOR, Valvasorjeva 73, Maribor; 

- FENOLIT, Breg pri Borovnici 22; 

- SINTER, Cesta v Mestni log 100B, Ljubljana. 

Podjetja, ki nimajo podatkov o koli�ini odpadkov so: 

- PLETILNICA SODRAŽICA, Cesta Majde Šilc 1, Sodražica; 

- TERMIKA LJUBLJANA, Kamniška 25, Ljubljana; 

- LADJEDELNICA IZOLA, Cankarjev drevored 23, Izola; 

- KOLEKTOR IDRIJA:  Spodnja Konomlja 23b 

                    Obrat Drežnica 

     Idrija, Vojkova 10 

V ostalih podjetjih v proizvodnji niso uporabljali azbesta. Azbest je bil ali vgrajen kot 

izolacijski material v opremo in naprave ali pa so popravljali in vzdrževali naprave in izdelke, ki 

so vsebovali azbest. Ta podjetja so: 

- ŽELEZARNA RAVNE; 

- SLOVENSKE ŽELEZNICE Z LOKACIJAMI:  

  DIVA�A, Trg 15 aprila 7; 

  ŠIŠKA, Parmova 35; 

  MOSTE, Kajuhova 51; 

JESENICE, Cesta maršala Tita 19; 
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MARIBOR, Kurilniška 8; 

DOBOVA; 

PTUJ, Osojnikova cesta 2; 

- TDR METALURGIJA RUŠE, Tovarniška 51, Ruše 

- OPEKARNA ORMOŽ, Kolodvorska cesta 7, Ormož 

- OPEKARNA PRAGERSKO, Ptujska cesta 37, Pragersko 

- OPEKARNA KOŠAKI, Šentiljska cesta 116, Maribor 

- OPEKARNA NOVO MESTO, Zalog 21 

- OPEKARNA TONDACH, Boreci 49 (9242) 

- OPEKARNA �RNU�E 

- IGM STREŠNIK D.D. Dobruška vas 45 

- ACRONI JESENICE, Cesta Borisa Kidri�a 44, Jesenice 

- ELEKTRODE JESENICE, Cesta železarjev 8, Jesenice 

Iz podatkov, ki so nam jih posredovala podjetja lahko vidimo, da sta samo dve podjetji -

Salonit Anhovo in TVT Maribor - odlagali odpadke na industrijska odlagališ�a, ki jih ima v svoji 

evidenci tudi MOP. To sta odlagališ�e odpadnega azbestcementnega materiala v Kanalu ob So�i 

ter odlagališ�e posebnih odpadkov Metava. Poudariti je potrebno, da so na ta odlagališ�a 

odpeljali le del odpadkov. Ostale lokacije, kamor so odlagali odpadke so prikazane v tabeli 36. 

Deponije Smlednik, kamor so odvažali odpadke iz Donita do leta 1989, potem pa so jo 

zaprli, ni v seznamu industrijskih odlagališ� MOP. 

Pletilnica Sodražica, ki ne navaja podatkov o koli�ini odpadkov, je odlagala odpadke na 

�rno odlagališ�e Mala gora. 

Vsem ostalim podjetjem so odpadke odvažala komunalna podjetja na komunalne 

deponije.  
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Tabela 36: Koli�ine odpadkov po podjetjih ter odlagališ�a 

Podjetje Koli�ina odpadkov Leto Odlagališ�e 

Anhovo 150.000 m3 1921-1977 brežina reke So�e 

 28.500 m3 1990 brežina reke So�e 

 174.000 m3 1975-1984 gramoznica Deskle 

 50.000 ton 1984-1998 kamnolom laporja Deskle, 

   druge lokacije v bližini:ceste, športna 

igriš�a, 

   gasilski dom Kanal, dvoriš�a... 

TVT Maribor Približno 15 m3/leto do leta 1994 deponija Snage 

 Zavorne obloge cca. 3 tone/leto  prevzelo podjetje Surovina 

  od leta 1994 odlagališ�e posebnih odpadkov 

Izolirka Odpadek so predstavljali samo  Ljubljanska komunala na komunalno 

deponijo 

 Odrezki od bitumenskih trakov   

 Vre�e, v katerih je bil azbest   

Donit tesnit 5% letne proizvodnje 1961-1989 deponija Smlednik 

    

  1989 Snaga Ljubljana 

    

Donit laminati cca. 0,3 tone/leto od leta 1973 deponija Smlednik 

    

TMT Velika Loka 324 ton 1991-1997 deponija Komunala Trebnje 

TIT Velika Loka 73 ton 1991-1997 deponija Cviblje Trebnje 

 

 

Povzamemo lahko:  

1. odlaganje odpadkov, ki so vsebovali tako �isti, kot vezani azbest, je bilo zelo neurejeno; 

2. le dve podjetji sta del svojih odpadkov odvažali na industrijsko odlagališ�e oziroma na 

odlagališ�e za posebne odpadke; 

3. podjetja nimajo evidenc o koli�ini in vrsti odpadkov; 

4. podjetja, ki so imela podpisane pogodbe za odvoz odpadkov, pogosto niso vedela, kam 

odvažajo njihove odpadke;  
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5. posamezna podjetja so dovoljevala, da so ljudje odnašali domov vre�e, v katerih je bil 

shranjen �isti azbest; 

6. odpadke so uporabili za posipanje dvoriš�, poti itn. 

7. priprava, evidentiranje, prevoz in odlaganje odpadkov so še danes povsem neprimerni in ne 

upoštevajo smernic EU. 

8. v pravilniku o ravnanju odpadkov so navedene tri vrste odpadkov, ki vsebujejo azbest in 

sicer:  

- zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest,  

- gradbeni materiali na osnovi azbesta ter 

- izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest. 

    Med nevarne odpadke so uvrš�eni samo izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest. Pravilnik 

po našem mnenju ni v celoti usklajen z Direktivo 87/217/EEC, ki dolo�a, da morajo biti 

odpadki, ki vsebujejo azbestna vlakna ali prah odloženi na posebnih, tem odpadkom 

namenjenih odlagališ�ih. Odpadki morajo biti obdelani, shranjeni ali pokriti na tak na�in, da 

je onemogo�eno sproš�anje azbestnih vlaken v okolico. PO našem mnenju, bi moral 

pravilnik vse odpadke, ki vsebujejo �isti azbest uvrš�ati v skupino nevarnih odpadkov, vse 

odpadke, ki vsebujejo vezani azbest pa tako, kot je navedeno v klasifikacijskem seznamu, 

vendar bi morala biti odlagališ�a, kjer je odložen vezan azbest, posebno ozna�ena in vodena. 

V predlogu pravilnika o odlaganju odpadkov so omenjeni samo azbestcementni gradbene 

odpadke, ki naj bi se odlagali na odlagališ�a inertnih odpadkov. 

9. Potrebna je priprava podzakonskega akta, ki bo dolo�al:  

- na�in obdelave in priprave azbestnih odpadkov,  

- transport,  

- deponiranje in  

- vodenje evidence o koli�ini in vrsti odpadkov. 
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4.2. Predlog za ureditev kon�ne dispozicije ostankov azbestnih izdelkov in odpadkov (Branko 

Družina) 

 

Uvod 

Kon�na dispozicija odpadkov je zelo pomemben, �e ne celo, zaradi svojega �asovnega trajanja, 

najpomembnejši del ravnanja z odpadki. Ta kon�ni proces ravnanja z odpadki zahteva skrben, 

pretehtan in strokoven pristop pri realizaciji v vseh fazah, to je od priprave odpadka v takšno 

stanje, da je inerten in/ali lo�en od kakršnegakoli vpliva okolice oziroma v stanje, ko lastnosti 

odloženega odpadka (kemijske, fizikalne ali biološke) ne morejo vplivati na okolico. Te zahteve 

so lahko dosežene na razli�ne tehni�no-tehnološke na�ine, ki so izbrani glede na vrsto in s tem 

povezanimi lastnostmi odpadkov.  

Odpadki, ki vsebujejo strupene ali za zdravje škodljive snovi, spadajo med tiste vrste, s katerimi 

je potrebno ravnati tako, da njihove lastnosti ne morejo vplivati na tiste delavce, ki pridejo pri 

ravnanju s temi odpadki v stik z njimi ter da je izbrana metoda ali na�in procesiranja pred 

odlaganjem takšne vrste, da so ostanki oziroma produkti teh procesiranj inertni najmanj 50 let po 

odlaganju na deponije.  

Odpadki, ki vsebujejo azbest lahko nastanejo zaradi razli�nih razlogov, najve�krat pa nastanejo v 

proizvodnji izdelkov, ki vsebujejo azbest (t.i. proizvodni odpadki) ali pa nastanejo zaradi 

procesiranja oziroma priprave izrabljenih izdelkov za odlaganje na deponijo.  

Azbest spada po klasifikaciji rakotvornih snovi v t.i. I skupino, to pomeni med tiste substance, ki 

z gotovostjo povzro�ajo rakava obolenja pri ljudeh. Glede na to je potrebno take odpadke 

obravnavati kot potencialni vir rakotvornih substanc.  

 

Postopki procesiranja nevarnih odpadkov 

Postopke procesiranja odpadkov bi lahko razdelili na fizikalne, kemijske, biološke, postopke 

incineracije, sežiga ali pirolize in na postopke kon�nega deponiranja. 

Glede na kemijske in fizikalne lastnosti silikatnih vlaken so temperaturni in kemijski  postopki 

neprimerni ali pa predragi za procesiranje azbestnih odpadkov.  

Relativna kemijska inertnost silikatnih vlaken zagotavlja, da ni pri�akovati kemijskih reakcij med 

substancami, ki lahko pridejo v stik z njimi, razen �e gre za zelo koncentrirane anorganske 

kisline. Vsekakor predstavljajo azbestni odpadki nevarnost zaradi vsebnosti vlaken velikosti od 1 

do 8 µm.  

Delci teh dimenzij "potujejo" s teko�o fazo.  

Najprimernejši metodi procesiranja azbestnih odpadkov, tako iz proizvodnje azbestnih izdelkov, 
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kot tudi tistih, ki nastanejo zaradi izrabljenih proizvodov, ki vsebujejo azbest, sta: 

1. volumska redukcija (mletje, stiskanje, segrevanje itd.) ter takojšnje varno embaliranje v 

embalažo odporno pred mehanskimi, kemi�nimi ali katerimi drugimi možnimi poškodbami ter 

nato odlaganje na posebej za to dolo�enem prostoru deponij, ali pa  

2. metoda t.i. "litosinteze" - to je po posebnem postopku zalivanje delcev odpadkov, ki 

vsebujejo azbest, v mase, ki vsebujejo, kot vezivne komponente razli�ne materiale in ki se 

odlagajo v blokih na posebej za to dolo�enem prostoru deponij.   

ad 1/ volumska redukcija (mletje, stiskanje, segrevanje itd.) je metoda, kjer se s postopki 

mehanske in/ali termi�ne obdelave, volumen prvotne substance zreducira na manjši volumen od 

prvotnega (ekonomska upravi�enost izvajanja takega postopka je, �e je doseženo vsaj 40% 

zmanjšanje prvotnega volumna). Pri odpadkih z vsebnostjo azbesta je potrebno take postopke 

izvajati v t.i. zaprtih sistemih, kar pomeni, da je postopek redukcije izveden tako, da prašni delci 

ne morejo izhajati v atmosfero in so kompletno zajeti v reduciranem volumnu ter embalirani pred 

izstopom te mase iz sistema naprav volumske redukcije. Uporaba tega postopka pri odpadkih, ki 

vsebujejo azbest, zahteva naprave visoko tehni�no-tehnoloških standardov in normativov 

predvsem z vidika tesnosti naprav oziroma popolnega odsesavanja eventualno prisotnih delcev v 

neposredni bližini teh naprav. Tudi embaliranje tako reducirane mase teh odpadkov v embalažo je 

potrebno izvesti v zaprtem sistemu, ki je neposredno povezan s sistemom za volumsko redukcijo.  

Embalaža, ki je primerna za shranjevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest in ki so obdelani po 

enem izmed postopkov volumske redukcije, mora biti posebej izbrana oziroma mora zadostiti 

tistim pogojem, ki jih navaja 8.�len Council Directive 87/217/EEC.  

ad 2/ metoda t.im. "litosinteze" datira v �as, ko so v ZDA za�eli iskati rešitve za deponiranje 

radioaktivnih odpadkov, pri teh raziskavah pa so razvili tudi postopke, ki so uporabni tudi za 

deponiranje drugih vrst odpadkov. Glede na uporabljene kemijske reagente bi tehnike litosinteze 

lahko razdelili na : 

- tehniko na podlagi cementa, 

- tehniko s termoplasti (bitumen, parafin, polietilen), 

- tehniko z organskimi polimeri,  

- tehniko zunanjih prevlek. 

Izbira tehnike ni odvisna samo od materiala oziroma snovi, ki se obdeluje, temve� tudi od drugih 

parametrov kot so na�in kon�nega deponiranja, kakovost kon�nega proizvoda, sorodnost z 

naravnimi materiali, kje je deponija locirana, stroški itd. 

Materiali za odlaganje na deponijo naj bi bili �im bolj podobni naravnimi materialom okolice in 

zna�ilnostim prostora, kjer je deponija locirana. Na podlagi tega je potem potrebno izbrati 
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najustreznejšo optimalno kombinacijo kemijskih reagentov.  

V primeru odpadkov, ki vsebujejo azbest bi bili pri izbiri uporabe ene od zgornjih tehnik možni 

dve varianti : 

a/ v primeru odpadkov iz proizvodnje azbestnih izdelkov, kjer so ti v glavnem v obliki prahu in 

drobnejših delcev, bi bila primerna tehnika odstranjevanja na podlagi cementa ali eventualno 

termoplastov; 

b/ v primeru odpadkov, ki vsebujejo azbest, ki nastanejo po poteku uporabe izdelkov pa bi bila 

primerna izbira glede na ostale parametre in kemikalije, ki so v taistem izdelku vsebovani.  

Postopki kon�nega deponiranja odpadkov, ki vsebujejo azbest  

Ne glede na izbiro metode procesiranja odpadkov, ki vsebujejo azbest, je kon�no deponiranje ali 

odlaganje tista faza procesiranja, ki zahteva izredno veliko pozornosti, saj je to kon�na stopnja, ki 

je po �asovnem trajanju neomejena. Izbor lokacije odlaganja odpadkov, pripravljenih po enem od 

zgoraj opisanih postopkov procesiranja, mora biti opravljen tako, da lahko na obstoje�i deponiji 

(tudi komunalni) poteka : 

- nemoten nadzor nad temi odpadki,  

- nemoten dostop do teh odpadkov, 

- nemotena kontrola izcednih vod tistega dela deponije, kjer je locirano odlaganje teh odpadkov. 

Zagotovljena mora biti popolna lo�enost teh odpadkov od drugih vrst. 

Glede na prepoved in omejitev pri proizvodnji azbesta in azbestnih izdelkov, ki velja v Sloveniji 

(Uredba o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in 

azbestnih izdelkov, Ur.l. RS, št. 20/98), je jasno, da bo še nekaj let potrebno odstranjevanje 

odpadkov in ostankov iz proizvodnje azbestnih izdelkov,kot tudi odstranjevanje izrabljenih 

izdelkov. Glede na koli�ino odpadkov, ki bodo nastali iz obeh vrst dejavnosti (proizvodnja in 

uporaba izdelkov) v Sloveniji, bi bilo verjetno smotrno izbrati eno metodo procesiranja, saj bi z 

njo lahko obvladovali vse koli�ine tovrstnih odpadkov, kot tudi dolo�ili tiste potencialne 

deponije, kjer bi se po procesiranju ti odpadki odlagali. Smotrno bi bilo mogo�e dolo�iti le eno 

deponijo v neposredni bližini naprav, ki bi procesirale tovrstne odpadke, lokacijo pa bi dolo�ili na 

podlagi množine in logistike dovažanja odpadkov, kot tudi odstranjevanja izrabljenih izdelkov.  

 

4.3. Meritve onesnaženja zraka z azbestom 

Od 14 analiziranih podjetij so opravljali meritve azbestnih vlaken v zraku samo v 6 

podjetjih: Salonitu v Anhovem, Donitu (Tesniti, Laminati, Pletilnica), TMT in Sinterju. Prve 

meritev onesnaženja zraka z azbestom so na voljo iz leta 1961 in to v delcih na cm3. Najve�, 

preko 1000 meritev je bilo narejenih v Salonitu, v ostalih petih podjetij pa le nekaj (4-11). Ve�ina 
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meritev je bila narejenih v gravimetri�ni metodi. Pri obiskih so nam povedali, da jih inšpekcijske 

službe niso nikoli opozorile, da je potrebno meritve izvajati. Tako presene�a dejstvo, da ni bilo 

delanih meritev v ve�jih podjetjih kot n.pr. Izolirki, Termiki, TvT tirnih vozilih…  

Salonit Anhovo in Donit (Laminati in Tesnit) so meritve izvedli tudi na svojih dvoriš�ih, 

v kraju Anhovo-Deskle prvi in Medvodah ter Ljubljani drugi.  
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5. Izobraževanje 

� Skupaj s Klini�nim inštitutom za medicino dela, prometa in športa smo organizirali 29. 

Oktobra 1999 enodnevni seminar s simboli�no kotizacijo za zdravnike medicine dela, splošne 

zdravnike, pneumologe in zdravstvene inšpektorje. Kot predavatelji so bili povabljeni tudi 

zunanji sodelavci, pnevmologi, kliniki, patologi, varnostni inženirji, kemiki-higieniki, 

posebna pozornost pa je posve�ena tudi preventivnemu delu že izpostavljenih in že obolelih. 

� Na ponudbo ZSSS pripravljamo izobraževalni seminar za delavce, ki so ali še bodo 

izpostavljeni azbestu. 

� Skupaj z Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije in Uradom za varnost in zdravje pri 

delu se dogovarjamo o pripravi organizacije izobraževalnega seminarja za varnostne inženirje 

in inšpektorje za delo.  

Ostalo delo: 

a) Na pobudo Medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi snovi smo iskali podjetje, ki 

proizvaja sredstvo za prekrivanje azbest-cementne kritine. Po temeljitem iskanju smo izsledili 

podjetje Chemcolor iz Sevnice, ki proizvaja Salonitkolor- premaz za salonit, beton, silikatno 

opeko in siporex na bazi plexiakrila in organskih topil. Na našo prošnjo so nam poslali 

navodila za uporabo premaza pri strešnih salonitnih ploš�ah. Na navodilih piše: »Pred zaš�ito 

jih lahko zdrgnemo z ži�no š�etko«. Navodilo je ne le napa�no, pa� pa tudi zelo nevarno. 

Zato smo poklicali lastnika-proizvajalca, ki sprva ni bil pripravljen sodelovati pri spremembi 

navodila, vendar se je na poziv Ministrstva za zdravstvo odzval in obljubil popravek. Za 

mnenje smo za take primere prosili zdravstveni inšpektorat in kon�no še tržno inšpekcijo, ki 

smo ji predali navodilo, razložili nepravilnosti in jo prosili naj pregleda navodila še nekaterih 

proizvodov, ki se pripravljajo za prekrivanje azbest-cementne kritine: Takril, Acricolor relief, 

Jugosil H, Vezakril, Jubokolor, Delol, Jupol rustical, Jupol mineral, Jupol konc, Jupol 

notranja barva. Odgovorov nimamo.  

b) Na prošnjo Upravne enote Ig smo odgovorili na vprašanje o škodljivosti azbest-cementnih 

cevi.  

c) Na prošnjo Raziskovalnega sektorja pri državnem zboru smo prav tako odgovorili na 

vprašanje o škodljivosti azbest-cementnih cevi in o situaciji v Sloveniji. 

d) Na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor smo napisali vmesno poro�ilo o delu. 

e) Pripravili smo dve predavanji na mednarodnem simpoziju »Work, Environmental Health and 

Sustainable Development« na Oto�cu, dve predavanji za mednarodni simpozij z naslovom 

»Državni simpozij o varnosti in zdravju pri delu« namenjen predvsem varnostnim inženirjem 
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v novembru 1999 in eno predavanje za strokovno sre�anje »Ogrožanje vodnih virov in 

nevarne snovi v pitni vodi, ki je bilo konec oktobra. 

f) Pripravili smo izobraževalni prispevek za Delo in dom o azbestu, njegovih u�inkih in 

ravnanju z azbestom. 

g) Sodelovali smo pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v ne-azbestno. 

h) Pripravili smo poro�ilo za objavo na spletni strani Ministrstva za zdravstvo.  

i) Pripravljen je bil na�rt zdravstveno preventivnega programa za delavce v podjetjih, ki so 

uporabljala azbest. 
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IV. PREDLOGI 

Seznam prioritetnih nalog 

 

1. Takojšnje sprejetje pravilnika o varnosti in zdravju pri delu z azbestom 

Nosilec: MINISTRSTVO ZA DELO 

 

2. Strategija ravnanja za posamezne skupine azbestnih izdelkov, kadar je potrebna njihova 

odstranitev (Priprava podzakonskega akta o strategiji izvajanja rušilnih, sanacijskih in 

vzdrževalnih del objektov in drugih predmetov, ki vsebujejo azbest, azbest-cement ali druge 

mešanice azbesta).  

Nosilec: MEDRESORSKO DELO 

 

3. Priprava podzakonskega akta, ki bo v okviru komunalnih odlagališ� dolo�al: 

- na�in prevoza azbestnih odpadkov 

- poseben prostor za odpadke, ki vsebujejo azbest 

- vodenje evidence tako o koli�ini kot o vrsti azbestnih odpadkov ter 

- sanaciji divjih in komunalnih odlagališ� kamor se je odlagal �isti azbest 

Nosilec: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

4. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, ki so še izpostavljeni azbestu 

Nosilca: MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO IN MINISTRSTVO ZA DELO 

 

5. Zakonska ureditev organizacije rednih obdobnih zdravstvenih pregledov upokojenih 

delavcev, ki so bili izpostavljeni azbestu 

Nosilca: MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO IN MINISTRSTVO ZA DELO 

  

6. Priprava programa izobraževanja lastnikov objektov, delodajalcev in delavcev, ki bodo ta 

dela izvajali in izobraževanje administrativnih delavcev, ki bodo skrbeli za izdajanje 

gradbenih in adaptacijskih dovoljenj. 

 

7. Izdati brošure z navodili za:  

� delavce, ki so izpostavljeni azbestu,  

� za prebivalce, ki adaptirajo hiše  

� za gradbene delavce 
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� za delavce raziskovalce, laborante, analitike… , ki so v stiku z azbestom 

 

8. Organizacija programov za: za prebivalce, ki adaptirajo hiše  

� ohranjanje zdravja delavcev, ki so bili izpostavljeni azbestu in so brez znakov azbestne 

bolezni 

� pomo� delavcem, ki so zboleli za azbestnimi boleznimi 

 

9. Vodenje registra azbestu izpostavljenih delavcev 

 

10. Izdati knjigo »Azbest v Sloveniji«, ki bi bila dostopna širšemu prebivalstvu 

 

11. Raziskati odstotek mezoteliomov v Sloveniji, ki je dejansko vezan na izpostavljenost azbestu 

 

12. Izdelava referen�ne osnove za meritve izvedene v objektih, ki imajo cement-azbestno kritino, 

oblogo ali izolacijo in objekte, ki imajo vgrajen �isti azbest  

 

13. V podjetjih, ki še uporabljajo azbest zahtevati upoštevanje striktnih ukrepov za varnost in 

zdravje pri delu (npr. Ladjedelnica Izola, Donit, nekatere mehani�ne delavnice… ) in preu�iti 

možnost �imprejšnje kon�ne prepovedi dela z azbestom in prepovedi uporabe azbesta v vseh 

podjetjih. 
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V. PRILOGE 

 

Priloga 1:Letne koli�ine uvoženega azbesta od leta 1946 do 1998 v tonah 

 
leto SALONIT KOLEK

TOR 

DONIT  TMT DONI

T 

FILT

R- 

DONIT IZOLIRKA FRAG- TIT TVT WV SINTER TERM

IKA 

 

 ANHOVO IDRIJA TESNIT  PLET

IL. 

AUT

O 

LAMIN.  MAT  TIR.VO

Z. 

TERM   SKUPNO 

1946  Ni pod. 28            28 

1947   76            76 

1948   78            78 

1949   134            134 

1950   96            96 

1951   93            93 

1952   73            73 

1953   10            10 

1954   94            94 

1955   101            101 

1956   113            113 

1957   113            113 

1958   132            132 

1959   131            131 

1960   155            155 

1961   293            293 

1962   122            122 

1963   293            293 

1964   398            398 

1965 12937  503        70    13510 

1966 12674  690        70    13434 

1967 14863  720        70    15653 

1968 14461  641        70    15172 

1969 17558  953        70    18581 

1970 17180  1442        70  5  18697 

1971 21200  1634        70  5 60 22909 

1972 22972  1712  160      70  5 60 24919 

1973 25087  1646  160  30    70  5 60 26998 

1974 26068  2233  160  30    70 41 5 60 28607 

1975 23685  2612  170  30 1600   70 41 10 60 28213 

1976 22836  2858  130  30 1600   70 41 10 60 24712 

1977 25093  2883  130  30 1600   70 41 10 60 26969 

1978 25193  3026  130  30 1600   70 41 10 50 27069 

1979 25120  3398  130  30 1600   70 41 10 50 26996 

1980 26078  3664  120  30 1600   70 41 15 50 27954 


