
 

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IZ AZBESTA IN PRIPRAVA NA ODDAJO 
 

Kadar gre za rekonstrukcijo ali odstranitev objektov in vzdrževalna dela na objektih, instalacijah ali napravah večjega obsega, kjer je prisoten 
azbest, je celoten postopek odstranitve in primerne končne oskrbe stvar investitorja oziroma izvajalca gradbenih del. Ker se povprečen občan 
Postojne z odpadkom iz azbesta sooči predvsem pri odstranjevanju dotrajane azbest cementne kritine (t.i. »salonitnih plošč«), bomo v 
nadaljevanju predstavili pravilen postopek odstranjevanja in primerno pripravo tovrstnega odpadka na oddajo. Še bolje pa je, če boste 
odstranjevanje raje prepustili za-to usposobljenim podjetjem. Seznam se nahaja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma 
na naslednji internetni povezavi; Evidenca oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta:  
 
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/evidenca%20azbest.pdf 
 
 
POSTOPKI PRI ODSTRANJEVANJU AZBEST CEMENTNE KRITINE 
 
1. Odstranjevanje 

 
 Pred začetkom odstranjevanja je potrebno azbest cementne plošče zmočiti z vodo (razprševanje oziroma škropljenje s pršilci z nizkim 

pritiskom; brizganje je popolnoma neprimerno). 

 Pri demontaži plošč je potrebno poskrbeti, da ne prihaja do lomljenja. Prav tako je potrebno elemente (žeblje, vijake, kavlje, …), s 
katerimi so bile plošče pritrjene odstraniti tako, da se le-te ne poškodujejo. Pri odstranjevanju se ne sme uporabljati svedrov, žag ali 
drugih podobnih orodij. V primeru, da je uporaba orodja neizogibna, so za odstranjevanje primerna ročna orodja ali mehanični 
pripomočki za obdelavo azbest-cementa z vgrajenimi sesalniki, ki imajo HEPA filtre. 

 Plošče se nato dvigne (vlečenje preko robov oziroma drugih izdelkov je popolnoma neprimerno) in spusti s strehe s primernim dvigalom. 
V nobenem primeru se plošč ne sme metati s strehe! 

 Po odstranitvi plošč je potrebno strešno konstrukcijo temeljito očistiti. Za to so primerni sesalniki s HEPA filtrom. Dopustno ravnanje je 
tudi brisanje z mokro krpo. Po uporabi je potrebno takšne krpe zavreči (PE vreča, ki je nepropustno zalepljena in označena z napisom 
»Azbestni odpadek«). 



 
 V PE vreče je potrebno sproti odlagati tudi vsakršne odlomljene dele plošč in azbestna vlakna, ki so se nabrala v žlebovih ter odtokih. 

 
2. Priprava in oddaja 

 
 Plošče je potrebno omočiti iz obeh strani in zložiti na paleto ter nato oviti s polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo 

folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. 

 Na tako pripravljeni paleti sme biti največ 1 tona trdo vezanega materiala, ki vsebuje azbest. Taka paleta je primerna za varno nadaljnje 
ravnanje; nakladanje – transport – razkladanje – končna oskrba. Šibko vezani azbestni odpadki (odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna 
vlakna; izolacijske plošče, lepenka za razne ventile, premazi na stikih vodovodnih in toplovodnih cevi, …) pa morajo biti zapakirani v 
nepropustno zaprtih vrečah, tako da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni. Za ravnanje z azbestom je obvezna uporaba 
ustreznih zaščitnih sredstev – zaščitna obleka, rokavice, maska za zaščito dihal. 

 

 

 

 
 


