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Občina Križevci

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI
ZA LETO 2019
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki,
prejemki ter vsi odhodki in izdatki občine, v našem primeru
za eno leto. Proračun je tako najpomembnejši akt, ki ga za
posamezno leto sprejme občinski svet, in je temeljni instrument delovanja. Je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namene ter ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto.
Proračun ima svoje sestavne dele in se napiše po enakih formah in pravilih za vse občine. Tako se lahko tudi enostavno
primerja med posameznimi občinami. Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela ter Načrta razvojnih programov.
Kot ločen dokument se sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Križevci ter kadrovski načrt.
Nekatere značilnost priprave in sprejetja proračuna za
leto 2019
Dejstvo je, da se bo v proračun za leto 2019 steklo nekaj
več denarja predvsem na račun višje povprečnine. Ugotovili
boste, da je proračun skrbno in v največji možni meri investicijsko naravnan. Dobršen del proračunskih sredstev v višini 1,67
milijonov EUR je namreč namenjenih za investicije, ki se bodo
izvajale razpršeno po celotnem teritoriju občine. Občina se za
izvedbo novih naložb nadeja tudi nekaj sredstev iz državnega in evropskega proračuna. Največ denarja je namenjenega
za lokalne ceste, turizem in šport. V proračunu ohranjamo
obstoječi standard za socialne transferje, ohranjamo transferje na področju kmetijstva, ljubiteljske kulture in športa.
Trudili smo si poiskati neko ravnovesje med razvojem, kvaliteto življenja in varčnostjo. V proračunu so projekti, ki jih
moramo dokončati, in tisti, ki so v tem trenutku tudi najbolj
realno potrebni. Vselej težimo k skladnemu razvoju vseh delov občine. Že drugo leto nudi država po Zakonu o financiranju občin povratna sredstva v višini 59.468 EUR z enoletnim
moratorijem in desetletno dobo odplačila brez obresti. Ta
sredstva bomo počrpali za izgradnjo mostu v Logarovcih.

Občina Križevci je še zmeraj med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji. Zato je to je smiselno in poceni, še posebej, ker bomo ta denar namenili za potrebno investicijo. V
Načrt razvojnih programov za prihodnja leta je uvrščenih še
veliko investicij, ki se bodo ob zagotovitvi sredstev (tudi iz
morebitnih nepovratnih državnih in evropskih sredstev) in
podpori svetnikov izvajale v prihodnjih letih. Zavedamo se,
da je potreb občanov precej, vendar so proračunska sredstva
omejena in jih je zmeraj premalo.
Občina se do pričetka gradnje regionalne ceste R2-439 (Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici) ne bo zadolževala.
Kar se tiče višjih nivojev – države in Evropske unije – še zmeraj ni večjih razpisov iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov, zato ne vem, kdaj jih lahko pričakujemo. To sprašujemo državo že dalj časa, kajti smo v drugi polovici programskega obdobja 2014–2020, pa še nismo počrpali nič oz. zelo
malo evropskega denarja. Verjamem, da se bo to moralo
zgoditi, zato pripravljamo projektno dokumentacijo, ki bo
omogočala pravočasne prijave na težko pričakovane razpise.
Prihodki in odhodki občine
V letu 2019 predvidevamo 3.013.955 EUR prihodkov in
3.694.895 EUR odhodkov. Proračunski primanjkljaj, ki nastane, je razlika med planiranimi prihodki in odhodki ter znaša
po planu za letošnje leto 660.000 EUR. Pokriva se s sredstvi
ostanka iz preteklega leta in s prihodki, izkazanimi v računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (to je za
enkrat ocenjena vrednost, končni znesek prenosa bo znan
po zaključnem računu za leto 2018).
V nadaljevanju bo predstavljeno le nekaj večjih investicij,
projektov in odhodkov. Nekateri projekti so sofinancirani
iz različnih državnih in evropskih virov.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
(104.620 €)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izredno pomembno, zato naši gasilski dejavnosti in civilni zaščiti na-

menjamo temu primerno pozornost. Gasilci so poleg svoje
osnovne prostovoljne dejavnosti, na katero smo ponosni,
še gibalo družbenega življenja na vasi. Občina investicijski
denar namenja na podlagi potreb društev Gasilske zveze Križevci, ki je glede tega edini sogovornik z lokalno skupnostjo.
Lani je bilo volilno leto, zato se je veliko ljudi zamenjalo v
gasilskih društvih, prav tako na Gasilski zvezi. Še zmerom se
pričakuje nov načrt vlaganj, ki mora biti realen in potreben.

Trg dela in delovni pogoji
Letos občina planira dve novi zaposlitvi za določen čas, kajti
nismo si uspeli zaradi novih dodatnih zahtev pridobiti nobenega javnega delavca, razen za OŠ. Delovni mesti bosta namenjeni za področje urejanja krajine oz. komunalnih zadev.
Razliko v manjku delovne sile bomo iskali preko študentskega servisa in pogodb s socialnimi in invalidskimi podjetji.

Kmetijstvo in gozdarstvo (78.120 €)
Naša občina je tudi kmetijska občina, zato z ukrepi želimo
povečati konkurenčnost, učinkovitost podeželja ter spodbujati trajnostni razvoj. Količina denarja je na nivoju lanskega
leta. Denar bomo na predlog kmetijskega odbora med drugim namenili za urejanje in vzdrževanje poljskih poti in urejanje odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. Na podlagi
neposrednih plačil bomo sofinancirali zavarovalne premije
na področju poljedelstva in namenili sredstva za zmanjšanje
kislosti tal oz. kalcifikacijo zemlje. Prav tako bo nekaj denarja
namenjenega za analize zemlje in teste na brejost pri govedu. Kmetijski pravilnik bo predvidel tudi nove ukrepe pomoči
za kmetovalce. Sredstva za podporo kmetijskim dejavnostim
bi lahko bila še višja, vendar nam zakonodaja in evropske
smernice prepovedujejo neposredno financiranje dejavnosti.

Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije (1.095.800 €)
Gre za največjo postavko. Poleg upravljanja in vzdrževanja
občinskih cest in javnih poti bomo investirali oziroma investicijsko vzdrževali naslednje ceste oziroma javne poti: največji
zalogaj predstavlja izgradnja ceste s kolesarsko stezo Boreci –
Logarovci. Potem bomo obnovili dotrajan most v Logarovcih
in uredili dostopno cesto na Grabah. Treba je dodati, da gre
kar nekaj denarja za projektno dokumentacijo za tekoče leto
kakor tudi za naslednje leto.
Zelo pomembna zadeva v izvajanju je izdelava celostne prometne strategije naše občine, ki je pogoj tudi za pridobitev
nepovratnih finančnih sredstev, predvsem za kolesarske steze.
Veseli me, da se je intenzivno začelo dogajati na državni cesti R2–439 Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici, saj se bodo letos
začeli odkupi zemljišč, naslednje leto pa gradnja.

Gospodarstvo in turizem (48.371 €)
Na osnovi Pravilnika in razpisa bo Občina Križevci spodbudila gospodarski razvoj s krepitvijo malega gospodarstva
in podjetniške iniciative. S tem ukrepom želimo spodbuditi
zaposlovanje, samozaposlovanje, začetne investicije in investicije v razširitev dejavnosti in razvoj ter posledično zniževati
socialne transferje. Upravičenci po tem razpisu bodo mikro
gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ter samostojni podjetniki (s.p.), ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti in imajo sedež v naši
občini ter opravljajo dejavnost na območju Občine Križevci.
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Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo naših tradicionalnih paradnih prireditev: žegnanje konj,
konjske dirke v Borecih na trening stezi in Prleška gibanica,
ki bo letos malo v drugačni preobleki, tudi zaradi morebitnih
nepovratnih sredstev, ki so predmet 3. javnega poziva Las
Prlekija.

Doživljajski park – ureditev turističnorekreacijskega centra ŠRC Boreci
V gozdu ob športnih igriščih in Matičnjaku na površini 1,3 ha
površine urejamo turistično-rekreacijski park s sprehajalnimi
zelenimi površinami in rekreacijskimi elementi. Prostor je namenjen različnim športnim dejavnostim, tako skupinskim kot
individualnim. Po vsem parku so nameščeni različni zunanji
fiksni fitnes elementi za raztezanje in razgibavanje telesa. V
parku so postavljene postaje z raznimi športnimi orodji za
otroke in odrasle. Znotraj parka je poskrbljeno za druženje
in počitek. Po prvi fazi, ki je končana, bomo letos zaključili
nadaljevanje investicije z montažnimi moduli za profesionalno fitnes opremo pod streho, gostinskim delom, teraso
in modulom sanitarij.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

135.000 €

Oskrba s pitno vodo
SKUPAJ

0 €?
135.000 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost (440.100 €)
Kar se tiče oskrbe z vodo, smo
že začeli intenzivneje zamenjavati azbestno-cementne cevi
na relaciji Križevci–Stara Nova
vas. Dokončali bomo prevezave in navezave vodovodnih priključkov v Bučečovcih. Veliko
denarja namenimo za investicijsko vzdrževanje vodovodne
infrastrukture in hidrantov.
Nekaj denarja je namenjenega
za potrebno spremembo občinskega prostorskega načrta.
Tekoče bomo vzdrževali naših
24 neprofitnih stanovanj.

Kultura, šport in nevladne organizacije
(396.439 €)
Pomemben del postavke predstavlja novogradnja večnamenskega rokometnega igrišča pri Osnovni šoli Križevci.

Varovanje okolja in naravne dediščine
(224.840 €)
Poleg sofinanciranja malih čistilnih naprav in izdelave projektov bomo širili skupni zbirni center za odpadke v Ljutomeru.
Veliko je nujnega investicijskega vzdrževanja. Še zmeraj nas
finančno bremeni zaprtje starega odlagališča v Ljutomeru.
V tabeli so predstavljene subvencije gospodarskih javnih služb.
Subvencijo z oskrbo s pitno vodo nismo vključili zaradi nesprejetja nove cene, ki bo višja, saj se je v zadnjih letih vložilo
50 milijonov EUR v Sistem C (Oskrba s pitno vodo Pomurja). S
tem si na dolgi rok zagotavljamo varnost z zdravo pitno vodo.

V sklopu te postavke bo prenova parka z okolico pred občinsko zgradbo, ki bo za enkrat brez zamenjave spomenika
žrtvam vseh vojn. Ta del bo dobil nov in privlačnejši videz.
Z istim projektom bomo uredili parkirišče pred cerkvijo in
prestavili kip dr. Matije Slaviča na vidnejše mesto. Še pomembnejša informacija je ureditev spominske sobe dr. Matija
Slaviča v Anini kapeli pred cerkvijo svetega križa v Križevcih. Projekt se vzpostavlja v sklopu 100 letnice priključitve
Prekmurja k matični državi. S tem projektom, ki se imenuje
»Prleški velikani v sobah spomina (akronim: Prlek veliki ded)«
kandidiramo na 3. Javnem pozivu Las Prlekija.

Subvencioniranje stanarin

15.000 €

Darilo ob rojstvu otroka

9.000 €

Nagrade študentom

13.000 €

Stroški za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov

42.000 €

Enkratna socialna pomoč ogroženim

7.000 €

Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb

31.500 €

Financiranje delovanja OORK Ljutomer

7.560 €

SKUPAJ

767.940 €

K tabelarnemu pregledu bi še dodal, da 50.000 EUR namenimo investicijskemu vzdrževanju v šoli in vrtcu.

Donacije društvom za tekoče delovanje
Kmetijsko področje (13)

7.870 €

Gasilska društva (12)

26.250 €

Športna društva (10)

12.655 €

Kulturna društva (7)

9.280 €

Programi veteranskih organizacij (3)
V letu 2017 je občina Križevci (15% lastnik) skupaj s CEROP
Puconci (85 % lastnik) kupila objekt Valilnica v Ključarovcih.
V letu 2018 se je pristopilo k zamenjavi strehe, v letošnjem
letu pa občina začne z notranjo ureditvijo objekta (elektro in
strojne instalacije, zamenjava stavbnega pohištva in fasade).
CEROP Puconci bo dokončal sanacijo in bo preko socialnega
podjetja Mensana vzpostavil Center ponovne uporabe (restavracija in sanacija starega, še uporabnega pohištva). Tukaj je
potrebno dodati, da se iščejo mizarji za zaposlitev. Občina bo
imela del zgradbe za svoje potrebe in za potrebe društev, ki
bodo z zanimivimi vsebinami privabljala ljudi od blizu in daleč.

570 €

Društvo upokojencev

1.000 €

Društva na področju socialnega varstva (8)
SKUPAJ

800 €
58. 425 €

Izobraževanje in socialno varstvo
(863.803 €)
Mladim prijazna občina in največji
odstotek žensk v občinskem svetu
Plačilo vrtca – razlika v ceni
Oskrba v domovih
Šolski prevozi
Subvencioniranje šolske prehrane

439.700 €
75.700 €
115.000 €
12.480€

Glede na letošnji proračun lahko ugotovimo, da želimo postati mladim prijazna občina. Veliko je postavk s posrednim
in neposrednim vplivom na mlajšo populacijo naših in morebitnih novih bodočih občanov.
Neposreden vpliv ima lanski sklep Občinskega sveta o oprostitvi komunalnega prispevka ob novogradnji za mlade druži-
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ne. Gradbene parcele so cenovno ugodne. Ob rojstvu otroka
bomo namenili 300 EUR, za študente ob napredovanju v višji
letnik 100 EUR, za dokončanje študija pa 300 oziroma 400
EUR, glede na zaključeno prvo oziroma drugo stopnjo bolonjskega študijskega programa. V osnovni šoli imamo nadstandard glede cen obrokov hrane, šola je modernizirana,
vrtec je nov. Glede posrednega vpliva je pomembna gradnja
novih igrišč ob osnovni šoli, dokončanje Doživljajskega parka
v Borecih, Valilnice v Ključarovcih in še veliko manjših, prav
tako pomembnih stvari.
Za konec bi zapisal (to pišem v času mednarodnega dneva
žena), da ima naša občina največji odstotek ženskega spola
v občinskem svetu v Pomurju (pet od trinajstih članov). Tako
je prav, pa še prijetneje je delati.
Podrobnejše informacije glede proračuna in vseh ostalih
informacij najdete na naši spletni strani : www.obcinakrizevci.si
Z lepimi pozdravi
mag. Branko Belec, župan

SEŽIGANJE ODPADKOV V NARAVI
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci (Uradni list RS
št. 37/2011) med drugim določa, da je prepovedano sežiganje
odpadkov ter odlaganje odpadkov, ki se morajo oddati izvajalcu javne službe, izven za to določenih odlagališč oz. krajev.
Dovoljeno je sežiganje suhih odpadkov iz hišnih vrtov v
majhnih količinah, vendar le podnevi, do 18.ure, razen v nedeljo in na praznik. Ob tem je treba preprečiti nevarnosti in
neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in isker
izven mesta sežiganja.
Globa za neupoštevanje predpisanega znaša 100 eur.
Pozivamo vas, da ne sežigate odpadkov, jih ne odlagate v
naravo ter, da jih ne odlagate poleg ekoloških otokov.

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
V skladu z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov ter
prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
(Uradni list RS št. 37/2011) je uporaba storitev javnih služb
obvezna, kar pomeni, da mora imeti vsako gospodinjstvo,
vsi samostojni podjetniki in pravne osebe ter vsi lastniki ali
najemniki gospodarskih in počitniških objektov ter drugih
objektov, ki so namenjeni občasni uporabi, predpisane posode za odpadke.
V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, predlog, prijavo, se
lahko kadarkoli obrnete na Medobčinski inšpektorat in redarstvo na št. 02 584 90 62.
Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske mehanizacije na naših cestah, zato dodatna previdnost
v prometu ne bo odveč.
Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg previdnosti ob
vključevanju na prometne površine, poskrbeti tudi za čiščenje teh površin, v kolikor pride do onesnaženja.
Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju z
njiv na prometno površino nanašajo zemljo na cestišče in
le-tega ne počistijo.
Zato velja vljudnostno opozorilo, da se po koncu opravil na
kmetijskih zemljiščih mehanizacija očisti in s tem prepreči
nanos zemlje na cestišče, ki ogroža varnost udeležencev v
prometu.
Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj
ni dovoljeno oranje preblizu ceste. Lastniki zemljišč morajo
poskrbeti, da se njive ne orjejo na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto
ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta.
Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v Zakonu
o cestah in znaša 1000 eur.
Primeri oranja preblizu ceste:

Primeri nedovoljenega sežiganja odpadkov:

Primeri onesnaženih cest:

odpadkov vključeno gospodinjstvo z izpolnitvijo in posredovanjem pisnega naročila v papirni ali elektronski obliki.
Na spletni strani www.ksp-ljutomer.si je mogoče opraviti
naročilo tudi elektronsko.
V primeru odvoza kosovnih odpadkov z dostavnim vozilom
in ob postavitvi naročenega zabojnika, mora biti prisoten
naročnik ali član njegovega gospodinjstva, ki pomaga pri
nakladanju v dostavno vozilo oz. pokaže vozniku mesto za
postavitev zabojnika. Mesto postavitve zabojnika je načeloma na dvorišču naročnika.
Odvoz odpadkov z manjšim dostavnim vozilom se izvede
takoj, odvoz polnega zabojnika pa načeloma naslednji delovni dan. Izjemoma in po predhodnem dogovoru, je mogoč
odvoz tudi isti dan ali čez dva delovna dneva.

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV
Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov KSP Ljutomer d.o.o. na območju Občine Križevci v okviru akcije izvaja storitev zbiranje kosovnih odpadkov na klic. Naročilo se izvede brez dodatnega
plačila, stroški izvedbe so zajeti v ceni zbiranja komunalnih
odpadkov po gospodinjstvih.
Kaj so kosovni odpadki?
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zbirnih posodah ali
vrečkah za odpadke.
Med kosovne odpadke sodi sanitarna oprema, kot so umivalniki, kadi, straniščne školjke, pohištvo in oblazinjeno pohištvo, igrala, vrtna oprema, kolesa, večji kosi športne opreme, večji gospodinjski aparati in podobno. Med kosovne
odpadke ne sodijo nevarni odpadki, gradbeni odpadki,
salonitna kritina in mešani komunalni odpadki.
Potek izvedbe naročila akcije kosovnih odpadkov na
klic?
Naročnik lahko v teku leta naroči odvoz kosovnih odpadkov
v akciji zbiranja kosovnih odpadkov na klic. Ob naročilu se
mora odločiti o predvideni količini odpadkov in temu primerno navesti velikost zabojnika oz. se v primeru manjše
količine odločiti za dostavno vozilo.
Interes za odvoz kosovnih odpadkov v okviru akcije kosovnih odpadkov na klic izkaže v sistem zbiranja komunalnih

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
V ZBIRNEM CENTRU LJUTOMER
Na Zbirnem centru Ljutomer (Ulica Rajh Nade 24, Ljutomer) se izvaja prevzem vseh vrst odpadkov, ki jih povzročitelji z lastnim prevozom pripeljejo v oddajo na center in
so nastali z normalnim delovanjem gospodinjstva (vse vrste
komunalnih odpadkov, vse vrste embalaže, nevarni odpadki,
avtomobilske pnevmatike, …).
V okviru javne službe je v zbirnem centru zagotovljeno ločeno zbiranje:
• papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
• stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
• plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
• odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
• lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
• oblačil,
• tekstila,
• jedilnega olja in maščob,
• barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
• detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
• baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16
06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
• električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih
snovi, in
• kosovnih odpadkov.
Zbirni center Ljutomer bo v drugi polovici leta 2019, od
1.7.2019 naprej, zaradi uveljavljanja Uredbe o obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov ( Uradni list RS, št. 33/2017 ), začel delovati
po spremenjenem delovnem času:
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK : 7h – 17h
SOBOTA - vsaka prva in druga v mesecu:
8h – 12h

Vir: www.prodnik.si/novice/spomladanska-akcija-zbiranja-kosovnihnevarnih-odpadkov
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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

OBČINA KRIŽEVCI NA POTI DO
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Križevci se je pridružila nacionalni mreži občin,
ki bodo z izdelavo celostne
prometne strategije spodbujale trajnostno mobilnost,
s ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih občanov.
Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bo Občina Križevci začrtala učinkovito zaporedje
ukrepov na področju prometa, katerih cilj je doseči večjo
stopnjo ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo
kakovost bivanja.
Celostna prometna strategija bo izdelana v skladu s Smernicami za pripravo celostne prometne strategije, ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo.
Priprava celostne prometne strategije temelji na sodobnem
konceptu načrtovanja, ki zajema celovito obravnavo vseh
zvrsti prometa ter njihovo prepletanje in povezovanje z
družbenim okoljem. Torej sodobno razmišljanje, ki se odmika od dosedanje prakse, ki temelji na tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov, ki povečujejo
zmogljivosti cest in parkirišč ter se bliža v smeri celostnega
načrtovanja prometa s poudarkom na izboljšanju pogojev
za hojo, kolesarjenje in uporabo storitev javnega potniškega prometa. Torej urejanje prometa po meri ljudi s ciljem
zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za
vse ter s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja.

PRIPOROČILA ZA PREBIVALCE O
RAVNANJU Z AZBESTNIMI ODPADKI
OB ČISTILNIH AKCIJAH

azbestne tkanine

izolacijski material

cementno vezane grelne cevi

leseno okno s kitom

termoakumulacijski grelniki

Slike: pridobljene s spletne strani
20. 2. 2015: http://www.gzs.si/slo/
panoge/zbornica_za_poslovanje_z_
nepremicninami/66252

Na divjih odlagališčih se najpogosteje komunalni odpadki
mešajo z azbestnimi, zato je treba najprej odstraniti azbestne, šele potem ostale odpadke.

V Sloveniji iz delovnega in življenjskega okolja še nismo odstranili vseh izdelkov iz azbesta zato azbestne odpadke ob
pomladanskih čistilnih akcijah pogosto najdemo neustrezno
odložene oz. odvržene v naravi.
V naravi lahko najdemo neustrezno odvržene različne
azbestne odpadke:
Odsluženo strešno kritino, gradbene odpadke z azbestnimi
tesnilnimi masami, smolami, lepili, azbestne opeke, azbestne betone, ostanke azbestno cementnih vodovodnih in
kanalizacijskih cevi, kolena, peči (s tesnilnimi in izolacijskimi
masami), talne obloge z azbestno izolacijo, plošče vinaz, različne izolacijske materiale, tesnila, paste, kite, fasadne plošče,
stropne azbestne obloge, čisti azbest v obliki tkanine ali ometa, zavorne obloge, toplovodne kotle, grelce...

POZOR: Če med čistilno akcijo naletite na azbestne odpadke, jih nikakor ne odstranjujte sami, temveč o tem obvestite organizatorja čistilne akcije in odstranjevanje prepustite
osebam, ki so za to usposobljene in opremljene.
Če kadarkoli, tudi izven čistilnih akcij, v naravi odkrijete odložene nevarne azbestne odpadke ali z njimi nasute poti,
kolovoze, o tem obvestite Inšpektorat RS za okolje in prostor.

odslužena azbest-cementna kritina
(salonitke)

plošče vinaz, linoleji z azbestnimi
vlakni

AZBESTNI odpadki so NEVARNI ODPADKI, zato je z njimi
treba ravnati previdno. Pri odstranjevanju azbesta se je
treba zavestno odločiti za zaščito sebe, drugih ljudi in okolja. Obvezna je uporaba OSEBNE VAROVALNE OPREME.

Azbestna vlakna so mikroskopsko majhna in lahka, v zraku lebdijo in so neuničljiva. Nevarno je
vsako azbestno vlakno.
Azbestnih vlaken s prostim očesom ne vidimo, jih ne
vohamo in ne čutimo med vdihavanjem.
Azbestna vlakna so rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Pri vdihu zaidejo
globoko v pljuča, kjer lahko ostanejo več let preden povzročijo različne bolezni pljuč. Od izpostavljenosti azbestu do
morebitnega pojava bolezni lahko preteče več let (od 10 do
40), znaki bolezni se pokažejo pozno in so neznačilni (kašelj,
zadihanost, hripavost…).
Nikoli ne odstranjujte azbesta, če niste usposobljeni za
to delo!
Če se kljub tveganju odločite in manjše količine azbestnih odpadkov pobirate sami, se prepričajte, da na območju, kjer se odstranjuje azbest niso prisotni otroci in
ne pobirajo azbestnih odpadkov.
Za to delo potrebujete ustrezno OSEBNO VAROVALNO
OPREMO. Ta je potrebna ne le za lastno varnost, ampak tudi
zato, da na obleki, koži, laseh, obrazu, ne raznašate azbestnih
vlaken ter s tem ne izpostavljate še drugih oseb, zlasti otrok.
UPOŠTEVAJTE:
• ZA ZAŠČITO LASTNEGA ZDRAVJA JE NUJNA UPORABA
OSEBNE VAROVALNE OPREME (slika KIMDPŠ):
- varovalna delovna obleka s pokrivalom - za enkratno uporabo (na primer kombinezon Tyvec),
- delovne gumijaste rokavice,
- gumijasti škornji brez vezalk,
- obrazna polmaska s filtrom P2 ali P3 za varovanje dihal;
- čelada in varovalni pas/vrv (na sliki) sta potrebni pri delu
na višini

ZMANJŠAJTE OZ. PREPREČITE PRAŠENJE; azbestno cementne odpadke omočite (poškropite) z vodo. Nanje ne
brizgajte vode z visokim tlakom (curek vode pod pritiskom
ni primeren), da ne bi azbestnih vlaknen še bolj razpihali v
okolico;
• Z ODPADKI RAVNAJTE PREVIDNO, da se ne drobijo, lomijo,
luščijo; manjših kosov azbestnih odpadkov in njihovega drobirja nikoli ne pometajte, saj s tem azbestna vlakna prašite
v okolje;
• azbestne odpadke previdno polagajte
(NE MEČITE!) v posebne predpisane
vreče ali ovijte s folijo (dvoslojno, s trdnostjo, kot so polietilenske vreče, debeline najmanj 0,6 mm). Vreče neprepustno zaprite ali zalepite in označite z napisom »AZBESTNI
ODPADEK«;
• če odstranjujete azbestno cementne
plošče, jih previdno zlagajte na lesene
palete, da bo možen mehaniziran odvoz.
S ploščami naj rokujeta po dve osebi, saj
so težke;
• embalirane odpadke je treba prevažati previdno, da se med
prevozom ne drobijo in ne raztresajo;
• oddati jih je treba na pooblaščeno odlagališče, ki ima posebna polja za odlaganje azbestnih odpadkov;
• med delom ne kadite in ne uživajte hrane in pijače;
• po opravljenem delu je pomembno, da osebno varovalno
opremo pravilno in previdno slečete oz. snamete tako,
da se sprosti čim manj azbestnih vlaken. Masko za zaščito
dihal odstranite nazadnje. Za nazoren prikaz pravilne uporabe osebne varovalne opreme priporočamo ogled filma
na spletni strani KIMDPŠ: https://www.youtube.com/
watch?v=R5BJ-QGbF0c.
Dodatne informacije: http://www.cilizadelo.si/brez-azbesta---varna-delovna-mesta-27-10-2017.html
•

(Vir: Miklič Milek s sod., 2017; http://www.cilizadelo.si/e_files/content/Azbest_ucno%20gradivo_delo%20z%20azbestom_A4-WEB.pdf)
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