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V eksploziji poškodovanih 
najmanj dvajset oseb 
Po eksploziji v kočevski tovarni so eno osebo s 
helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. 

 
 Odpri galerijo 
Družba Melamin deluje že od leta 1954 in zaposluje skoraj 200 ljudi. FOTO: Leon Vidic/Delo 
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Danes ob 8.35 je v kemični tovarni Melamin v centru Kočevja odjeknila eksplozija, 

ki je zanetila velik požar. Kot je pojasnil direktor podjetja Srečko Štefanič, se je 

eksplozija zgodila na tako imenovanem pretekališču, kjer se pretakajo kemične 

snovi. Vzrok požara sicer še ni znan. Štefanič je še dodal, da so se odzvali tako, kot 

je treba, saj imajo za to pripravljene scenarije reševanja, še vedno pa ni znano, kaj 

je s štirimi oziroma petimi ljudmi, ki so pogrešani. Četverica v Melaninu ni 

zaposlena, ampak gre za zunanje izvajalce, ki se nahajajo na območju, do koder 

intervencijske službe zaradi visokih temperatur še ne morejo dostopati. 

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-srediscu-kocevja-odjeknila-mocna-eksplozija-in-zanetila-pozar/?&&&#!


Uprava za zaščito in reševanje je po nesreči sporočila, da je bilo poškodovanih več 

kot dvajset ljudi, dve osebi so prepeljali v UKC Ljubljana in sta težje poškodovani. 

Vendar je bilo na območju podjetja zaradi eksplozije šest poškodovanih: dve težje 

in štiri lažje, je povedal Štefanič. O večjem številu oseb, ki naj bi bila poškodovane 

v tej eksploziji, pa se verjetno poroča zato, ker so v to všteti tudi posamezniki, ki 

so sami poiskali pomoč v Zdravstvenem domu Kočevje. 

 
Antun Gašparac, poveljnik Civilne zaščite Kočevje, kočevski župan Vladimir Prebilič in Srečko Štefanič, direktor Melamina. 
FOTO: Simona Fajfar 

Župan Kočevja Vladimir Prebilič je povedal, da so se odzvali karseda hitro in bili 

pri tem uspešni, zahvalil pa se je tudi prebivalcem Kočevja, ki so upoštevali 

navodila in ostali doma v stanovanjih. 

Sodeluje 150 gasilcev iz vseh 16 društev 

Na prizorišče so takoj prispele intervencijske službe, ki so po prvih nujnih 

ukrepih po scenarijih, ki so jih večkrat preigravali v okviru vaj, požar najprej 

omejili in okoli 13. ure pogasili. Predstavniki Policijske uprave Ljubljana so vsem 

prebivalcem v okolici svetovali, naj zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, 

dokler traja intervencija. 



Kočevski gasilci so povedali, da so na kraj dogodka prišli v nekaj minutah in takoj 

aktivirali vseh 16 gasilskih društev v Gasilski zvezi Kočevje. To skupno 

predstavlja 150 gasilcev. Sodelovali so tudi gasilci Gasilske zveze Ribnica oziroma 

njihova enota za dekontaminacijo, ki je pomagala pri dekontaminiranju vseh 

gasilcev in tudi njihove opreme. 

 
Leon Behin, poveljnik Gasilske zveze Kočevje. FOTO: Simona Fajfar 

Gasilci so nekaj pred 13. uro požar pogasili, je dejal Leon Behin, vodja 

intervencije, začeli pa so s sanacijskimi deli na požarišču, kar naj bi do 15. ure 

zaključili: »Odpustili smo tri četrtine gasilnih ekip, ki so sodelovale pri tej 

intervenciji.« Pri intervenciji je sodelovala tudi Slovenska vojska, ki je pomagala z 

logistično podporo, tako da so s termovizijo na dronih olajšali delo gasilcem, ki so 

lahko posredovali na žariščih. Zato so, je dejal Behin, tudi v kratkem omejili požar 

in ga pogasili. 

Prve ocene kažejo, da resnih skrbi za okolje ni, saj je zagorelo na pretakališču, kjer 

so pretakali epiklorhidrin, ki se ga uporablja za izdelavo umetnih mas. Črni dim, 

ki se je dopoldne valil iz tovarne, je bil posledica požara električne opreme v za to 

namenjeni sobi in niso gorele druge kemikalije. Prve meritve zraka so pokazale, 

da je v zraku več trdih delcev, kar je običajno pri požarih, io tudi nekateri drugi 



elementi, vendar ne presegajo določenih vrednosti in ne obremenjujejo zraka. 

Meritve zraka bodo nadaljevali, prav tako pa tudi meritve tal. Z rezultati – meritve 

opravljajo neodvisne inštitucije – bodo seznanili javnost. 

Še vedno je zaprta glavna Tomšičeva cesta skozi Kočevje in več stranskih ulic 

okoli podjetja. Obvoz je urejen po gradbišču ceste skozi center mesta, so sporočili 

iz policijske uprave Ljubljana.  

Niša melaminske kemije 

Melamin, ki po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje, 

je eden ne samo največjih zaposlovalcev v regiji, ampak tudi verjetno 

najuglednejše podjetje območja. Sestavljeno je iz treh poslovnih enot: kemične, 

lesne in obutvene industrije. 

Družba Melamin deluje že od leta 1954 in zaposluje skoraj 190 ljudi. Na svoji 

spletni strani pravijo: »V evropskem prostoru smo poznani kot soliden in 

konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih 

dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. V svetovnem merilu pa postajamo 

vse bolj prepoznavni s produkti za lakarsko in gumarsko industrijo.« 

So eno redkih domačih podjetij, ki veliko vlaga v razvoj in ima svojo razvojno 

skupino. 

Prebivalcem povrnitev škode 

Kočevski župan Vladimir Prebilič je po požaru v Melaminu, ki ga je označil kot 

največjo dosedanjo tragedijo v Kočevju, pozval k nadaljevanju običajnega 

življenja, kolikor je to le mogoče. Napovedal je povrnitev škode prebivalcem, ki je 

nastala na širšem območju ob podjetju, kar je potrdil tudi direktor Melamina 

Srečko Štefanič. 

Po besedah Prebiliča bodo obravnavali vso škodo, ki je nastala prebivalcem v 

širšem pasu okoli podjetja, tako na objektih kot avtomobilih. Popis bo stekel 

najverjetneje že v petek, zato naj »ljudje ne bodo prestrašeni, da bodo ostali brez 



česarkoli«. Štefanič je poudaril, da ima podjetje zavarovanje za tovrstne dogodke 

ter da bodo vso škodo ustrezno obravnavali in reševali. 

Prebilič upa, da jim bo skupaj z državo uspelo sanirati stanje in da bo podjetje 

lahko normalno delovalo naprej. Prebivalce pa je pozval, naj, kolikor le lahko, jutri 

nadaljujejo z normalnim življenjem. 

 
Zaprta je glavna cesta skozi Kočevje. FOTO: Mitja Ofak/Občina Kočevje 
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Kriminalisti našli pet umrlih oseb, potrjevanje identitete še poteka - Delo 

Kriminalisti našli pet umrlih 
oseb, potrjevanje identitete 
še poteka 
Za eksplozijo v kočevskem Melaminu je kriva človeška 
napaka, hiter odziv preprečil še večjo katastrofo. 

https://www.delo.si/novice/slovenija/druzinam-umrlih-so-obljubili-pomoc/?&


 
 Odpri galerijo 
Zaradi tako hude nesreče je bila glavna cesta skozi Kočevje zaprta. FOTO: Leon Vidic/Delo 

 
 

 

Simona Fajfar 

 
 13.05.2022 ob 05:00 

 13.05.2022 ob 08:40 

S hitro in premišljeno gasilsko akcijo so včeraj v Kočevju pogasili požar, ki je 

nastal ob 8.30, ko je močno eksplodiralo na pretakališču v kemični tovarni 

Melamin. Zvečer je TV Slovenija sicer poročala, da je umrl še eden izmed obeh 

hudo poškodovanih, a so iz UKC Ljubljana kasneje sporočili, da sta oba 

poškodovana še živa, tako da je nesreča skupaj zahtevala 

pet življenj. »Poškodovanca včerajšnje nesreče v Kočevju, ki se zdravita v UKC 

Ljubljana, sta živa. Eden še vedno ni identificira in je v zelo slabem stanju,« so 

sporočili iz UKC Ljubljana. 

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so danes sporočili, da so kriminalisti na kraju 

nesreče našli pet trupel. Potrjevanje identitet umrlih še poteka.  

https://www.delo.si/avtor/simona-fajfar
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V kočevskem zraku menda ni nevarnih snovi, le saje in dim 

Vzrok eksplozije je bila človeška napaka. Po močni eksploziji, zaradi katere so 

popokale šipe na nekaterih oknih stavb v krogu stotih metrov in ki se je slišala 

tudi v pet in več kilometrov oddaljenih krajih, je v Melaminu zagorelo. Kot je 

pojasnil direktor podjetja Srečko Štefanič, se je eksplozija zgodila na tako 

imenovanem pretakališču, kjer so pretakali epiklorhidrin, snov za izdelavo 

umetnih mas. 

»Vzrok za eksplozijo je človeška napaka, verjetno zamenjava dveh surovin,« je 

dejal direktor Srečko Štefanič. Zaradi močne eksplozije sta bila sprva dva 

zaposlena težje poškodovana, štirje lažje, pet ljudi, ki so bili čez dan pogrešani, pa 

so našli pozno popoldne. Umrli so bili zaposleni pri zunanjem izvajalcu, eden v 

Melaminu. 

 
Eksplozija se je zgodila ob 8.30, nekaj minut zatem so bili gasilci že v podjetju. FOTO: Leon Vidic/Delo 

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-kocevskem-zraku-naj-ne-bi-bilo-nevarnih-snovi-le-saje-in-dim/
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Po eksploziji so v podjetje po nekaj minutah prispeli gasilci. Takoj so aktivirali 

vseh 16 gasilskih enot Gasilske zveze Kočevje, tako da je v intervenciji sodelovalo 

150 gasilcev. Po scenarijih, ki so jih preigravali na vajah, so najprej omejili in nato 

do 13. ure pogasili požar, potem pa nadzorovali pogorišče. Gasilcem, ki so med 

intervencijo seveda uporabljali maske, so vsako uro tudi merili kisik v krvi. 

Močno eksplozijo ob 8.30 so slišali tudi v pet kilometrov in več oddaljenih 

naseljih. Najprej so bili pogrešani štirje, potem so ugotovili, da pogrešajo pet ljudi. 

Sodelovala tudi vojska 

»Ta intervencija je bila tehnično zahtevna, a je potekala po enem od scenarijev, ki 

smo jih vadili,« je dejal Leon Behin, vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze 

Kočevje: »Obvarovali smo rezervoarje ob pretakališču, tako da ni nastala verižna 

reakcija in niso začele iztekati nevarne snovi z območja podjetja.« 

 

Nesreča skupaj zahtevala pet življenj 

Pri intervenciji je sodelovala tudi Slovenska vojska, ki je s termovizijo na dronih 

olajšala delo gasilcem, da so tako hitreje pogasili požar. Popoldne so vojaki prvič 

pri nas dekontaminirali ulico, Tomšićevo cesto, ob kateri je Melamin. Gasilce, ki so 

sodelovali v intervenciji, in njihovo opremo pa je dekontaminirala enota za 

dekontaminacijo iz Gasilske zveze Ribnica. 

V Melamin je takoj prispel tudi premični laboratorij, ki je že dopoldne, ko se je iz 

podjetja valil črn dim, meril emisije. »V zraku je več trdih delcev, kar je običajno 

ob požarih,« je včeraj ob 14. uri povedal Leon Behin, »ni pa onesnažena reka 

Rinža, ki teče v bližini, niti ni ne podtalnica.« 

https://www.delo.si/novice/slovenija/izjava-v-zvezi-z-jutranjo-eksplozijo-v-tovarni-melamin/
https://www.delo.si/novice/slovenija/izjava-v-zvezi-z-jutranjo-eksplozijo-v-tovarni-melamin/


 
Direktor podjetja Srečko Štefanič je poudaril, da bodo pomagali družinam ljudi, ki so umrli v tej nesreči. FOTO: Leon 
Vidic/Delo 

Z meritvami onesnaženosti zraka, vode in vzorcev tal so nadaljevali in pozno 

popoldne zagotovili, da je bil okoljski vpliv nesreče minimalen. Srečko Šestan, 

poveljnik Civilne zaščite, je dejal, da smo se od Kemisa in drugih podobnih 

dogodkov nekaj naučili, tako da se v te ekološko izjemno kočljive situacije 

vključijo ustanove, ki neodvisno preverjajo, kaj se dogaja z okoljem. 

Ne samo kočevski gasilci, tudi druge ustanove po državi so se odzvale razmeram 

primerno in takoj začele meritve onesnaženosti zraka, tal in vode. 

Cenjeno podjetje 

Župan Kočevja Vladimir Prebilič je povedal, da so se različne službe odzvale zelo 

hitro in uspešno. Občina bo v kratkem začela popisovati škodo na zasebnih 

objektih. Melamin je, je povedal Srečko Štefanič, zavarovan tudi za take primere 

in bo škodo pokril. Popoldne, ko je bilo gotovo, da je v nesreči umrlo več ljudi, pa 

je poudaril, da bodo pomagali družinam ljudi, ki so umrli v tej hudi nesreči. 



 
Z eksplozijo je bilo uničeno eno od jeder proizvodnje Melamina, ki, kot kaže, še dolgo ne bo obratoval. FOTO: Janez 
Prelesnik 

Melamin, kemično podjetje, ki je nastalo leta 1954 in zaposluje 190 ljudi, ima vsa 

okoljevarstvena dovoljenja. Je proizvajalec smol za papirno in gradbeno 

industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo, v 

svetovnem merilu pa se uveljavlja z doma razvitim produktom za lakarsko in 

gumarsko industrijo. 



V regiji je podjetje eno najbolj cenjenih, tako zaradi dostojnih plač in odnosa do 

zaposlenih kot zaradi vlaganja v ekologijo in navsezadnje – je eno redkih podjetij 

z zelo močnim razvojnim oddelkom. 

Kdaj bodo lahko nadaljevali proizvodnjo, ne vedo, ker je bilo z eksplozijo uničeno 

eno od jeder njihove proizvodnje. Gre za visoko tehnologijo, je povedal Srečko 

Štefanič, ki upa, da bodo proizvodnjo ponovno vzpostavili v sodelovanju s 

poslovnimi partnerji. Kdaj, si ni upal napovedati: »Podjetje lep čas ne bo 

delovalo.« 

 
 

================================================================================== 

Kočevje po nesreči: Država obljublja hitro pomoč - Delo 

Kočevje po nesreči: Država 
obljublja hitro pomoč 
Meritve zraka in vode pomirjujoče za prebivalce, opravljali 
jih bodo še naprej in to vsak teden. 

 
 Odpri galerijo 
Že dan po nesreči je na kraj največje industrijske nesreče pri nas prišel minister za gospodarstvo. Foto Simona 
Fajfar 

https://www.delo.si/novice/slovenija/drzava-obljublja-hitro-pomoc/


 
 

 

Simona Fajfar 
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Kočevsko kemično tovarno Melamin, kjer je v četrtek zaradi človeške napake 

prišlo do zelo močne eksplozije in požara, ki sta terjala pet žrtev, dva človeka pa 

sta huje poškodovana in še vedno v smrtni nevarnosti, je obiskal Zdravko 

Počivalšek, minister za gospodarstvo, in obljubil pomoč države. Janja Turšič z 

Agencije RS za okolje pa je predstavila rezultate meritev zraka in vode. 

Glede na rezultate analiz zraka in vode – za analize tal je potrebnih nekaj dni – 

lahko prebivalci Kočevja živijo normalno življenje, je povedala Janja Turšič, ki je 

opozorila le, da naj prebivalci v neposredni bližini Melamina doma pridelano 

zelenjavo dobro operejo. »Z analizami bomo nadaljevali vsak teden in jih 

predstavljali javnosti,« je obljubil kočevski župan Vladimir Prebilič. 

Več kot za milijon evrov škode je v Melaminu. 

V občini so ta konec tedna zaradi katastrofe v najpomembnejšem podjetju v 

občini – ki zaposluje nekaj manj kot 200 ljudi – odpovedali vse prireditve. Vse 

prebivalce, ki imajo zaradi eksplozije poškodbe na svoji lastnini, pa pozivajo, naj 

se javijo, da bodo škodo popisali. Popisovalci bodo pomagali pri izpolnjevanju 

formularjev, tako da bo popis pripravljen že v naslednjem tednu. »Ljudje bodo 

dobili škodo v celoti povrnjeno,« zagotavlja kočevski župan. 

https://www.delo.si/avtor/simona-fajfar
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Uničen je tudi bistveni del proizvodnje, procesni računalnik proizvodnje. Foto: Dejan Javornik/Delo 

Vloga za povračilo škode na evropsko komisijo 

Zdravko Počivalšek pa je povedal, da bo država oddala vlogo pri evropski komisiji 

za povračilo škode v Melaminu zaradi industrijske nesreče, za kar pa potrebujejo 

popis škode čim prej. V Melaminu so se obvezali, da ga bodo pripravili v 

rekordnem času, do ponedeljka, saj so postopki pri evropski komisiji dolgotrajni. 

1,8 mio € naj bi podjetje že kmalu dobilo od ministrstva za gospodarstvo. 

Dva vira pomoči Melaminu pa bosta hitrejša, saj bodo prerazporedili sredstva 

ministrstva za gospodarstvo. Decembra lani je Melamin podpisal pogodbo za 

širitev proizvodnje v višini 1,8 milijona evrov, ki naj bi jih – kot se dogovarjajo – 

zdaj prejel kot pomoč za obnovo. Podobno pa naj bi veljalo še za 100.000 evrov iz 

drugega naslova. Slovenski podjetniški sklad in SID banka pa bosta naredila vse, 

da v Melaminu premostijo morebitne finančne težave: »Najbolj pomembno pa je, 

da se delavcem zagotovijo plače v obdobju, ko bo potekala sanacija.« Postopke 

zagotavljanja pomoči Melaminu bodo nadaljevali z novo vlado, zagotavlja župan. 

Srečko Štefanič, direktor Melamina, je povedal, da bo škoda zagotovo presegla 

milijon evrov. V podjetju imajo dovolj virov za plače za nekaj mesecev – »šlo nam 

je odlično« –, potem pa bodo potrebovali pomoč tudi pri plačah. Zagotovo pa v 



Melaminu ne bodo kmalu nadaljevali proizvodnje, ker je eksplozija uničila 

najdragocenejši del opreme, kontrolni procesni računalnik proizvodnje. 

================================================================================== 

 

»Z eksplozijo je epiklorhidrin v nekaj sekundah povsem zgorel« - Delo 

»Z eksplozijo je 
epiklorhidrin v nekaj 
sekundah povsem zgorel« 
Kočevski svetniki na izredni seji o nesreči v Melaminu. 

 
 Odpri galerijo 
Huda eksplozija – strokovnjaki pravijo, da sta bili dve v razmaku nekaj sekund – se je zgodila zaradi 
človeške napake. FOTO: Dejan Javornik/Delo 

 
 

 
Simona Fajfar 
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 17.05.2022 ob 08:39 

 

Leon Behin, vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze Kočevje, je 

tragično nesrečo v največjem kočevskem zaposlovalcu, podjetju Melamin, 

predstavil v številkah: sodelovalo je 228 reševalcev, od tega 15 prostovoljnih 

gasilskih društev iz Kočevja, ribniška enota gasilcev za dekontaminacijo, 57 

pripadnikov Slovenske vojske, ki so se urili na območju občine Kočevje in so 

priskočili na pomoč z dronom s termovizijo, kar je omogočalo ciljano gašenje 

gasilcev, sodelovala je policija. Ob 10.50 je bil v Kočevju tudi prenosni 

laboratorij, ki je opravljal meritve zraka, predstavnica Nacionalnega inštituta za 

varovanje zdravja pa je opravljala raziskave onesnaženosti voda. 

 
Visoka usposobljenost prostovoljnih gasilcev in drugih služb je bila ključna pri omejitvi posledic katastrofalne 
eksplozije. FOTO: Simona Fajfar/Delo 

»Razmišljali smo tudi o evakuaciji Tesarske, če ne bi pravi čas ohladili 

rezervoarja z metanolom,« je dejal Behin, ki je razmere opisal kot zelo resne. 

Vendar pa so vse kočevske službe – s tem, da so vsi gasilci, ki so sodelovali v 



intervenciji, z izjemo enega, prostovoljni gasilci – to najbolj zahtevno 

intervencijo v zgodovini kočevskega gasilstva izpeljale profesionalno. 

 

 

Rezultat sodelovanja 

»Pokazalo se je 15-letno tesno sodelovanje,« je dejal Primož Velikonja, 

reševalec in vodja kočevske nujne medicinske pomoči. Ker so vedeli, da so 

lahko takšne intervencije zelo zahtevne, so se takoj odzvali, je razložil 

Velikonja: »V 15 minutah smo bili pripravljeni za oskrbo 50 hudo 

poškodovanih.« Podobno so bili pripravljeni v Univerzitetnem kliničnem centru, 

ker v začetku še ni bilo gotovo, koliko žrtev je zahtevala eksplozija, prav tako 

so se že dogovarjali za pomoč helikopterjev iz tujine. 

 
Škodo v okolici je naredil udarni val. FOTO: Dejan Javornik/Delo 

»Lahko bi bilo bistveno huje, če v preteklih letih ne bi izvajali vaj po različnih 

scenarijih,« je dejal tudi Srečko Štefanič, direktor Melamina. Dejal je, da je 

povsem upravičeno vprašanje, kako se lahko v podjetju, ki je opremljeno z 

najmodernejšo tehnologijo, zgodi eksplozija, saj na primer dve surovini, ki sta 

skupaj eksplozivni, kot je bilo v tem primeru, tudi nikoli ne prideta v podjetje 

https://core.iprom.net/Click?mediumID=132&codeNum=9&siteID=37757&adID=945562&zoneID=250&RID=165372820497454647&resx=1920&resy=942&kw=%5B%22melamin%22%2C%22nesre%C4%8Da%22%2C%22svet%20ob%C4%8Dine%20Ko%C4%8Devje%22%5D&ch=%5B%5D&tcf_ts=717212103012431576&redirect=https%3A%2F%2Fbralci.delo.si%2Fogledni-izvod-revije-onaplus


skupaj na isti dan, za vse pa imajo jasne protokole. Toda zgodila se je vrsta 

napak, da so – kot je že znano – surovino pretakali v cisterno, kjer je nastala 

eksplozija oziroma dve eksploziji v nekajsekundnem razmiku. 

Največja industrijska nesreča pri nas se je zgodila v četrtek dopoldne. Gasilci 

so požar omejili do 13. ure. 

Na mnenja, da tako rizično podjetje ne sodi v mestno okolje, pa je Štefanič 

odgovoril, da bi prestavitev takega podjetja na drugo lokacijo stala 200 

milijonov evrov, »kar so vse dosedanje investicije«. Nemogoče pa je, da bi 

preselili samo del proizvodnje, saj je sistem organsko povezan: »Vse prosim, 

da vzamete v obzir dolgo zgodovino Melamina, kjer takih nesreč ni bilo. 

Naredimo lahko še boljše podjetje.« 

Za 36 milijonov evrov škode 

V Melaminu so, tako kot so obljubili Zdravku Počivalšku, ministru za 

gospodarstvo v odhajanju, čez konec tedna opravili popis škode, ki znaša 36 

milijonov evrov. »Melamin kot podjetje ne bo mogel delati še leto in pol,« je 

dejal Srečko Štefanič, ki ocenjuje, da bodo lahko deli proizvodnje začeli 

delovati v nekaj tednih, okoli 60 odstotkov podjetja pa bo lahko začelo 

obratovati v šestih mesecih. V petek, 13., so izplačali vse plače z dodatki in 

računajo, da bodo naslednjih šest mesecev vsi delavci prejemali polno plačo. 

»Potem pa, upamo, bo del proizvodnje že delal,« je dejal direktor. 

 
Z dronom s termovizijo, ki ga ima Slovenska vojska, so lahko gasilci gasili tam, kjer je bilo nujno. FOTO: Simona 
Fajfar/Delo 



O vplivu eksplozije in požara na okolje pa je razlagal dr. Igor Mihelič, skrbnik 

za tehnologije in investicije v Melaminu: »Z eksplozijo je epiklorhidrin v nekaj 

sekundah povsem zgorel. S tem pa je izginil problem širjenja nevarnih 

hlapov.« Škodo v okolici je naredil mehanski udar eksplozije. Varnostni sistem, 

ki so ga imeli v Melaminu, pa je preprečil domino efekt. Razen rezervoarja, ki 

je eksplodiral, in drugega, ki se je prevrnil, so vsi ostali na svojih mestih. So 

poškodovani, a ne toliko, da bi bili nevarni, oziroma jih redno preverjajo. 

»Razmišljali smo tudi o evakuaciji Tesarske, če ne bi pravi čas ohladili 

rezervoarja z metanolom,« je dejal Leon Behin. 

 
»V Melaminu imamo 20 gasilcev, ki so v štirih izmenah, tako da vse nadzorujejo, da ne bo iztekanja,« je bil jasen 
Igor Mihelič. FOTO: Simona Fajfar/Delo 

»Delamo vse, da preprečujemo iztekanja,« je razložil Igor Mihelič in pojasnil, 

da bodo jutri, v torek, odpeljali na sežig epiklorhidrin, ki je ostal v podjetju, 

potem pa imajo še metanol, ki je nevaren zaradi vnetljivosti, in formalin, ki ni 

gorljiv, lahko pa se kot hlap širi. Ker večina nadzornih in varnostnih sistemov v 

podjetju ne dela, so vzpostavili fizičen in strokovni nadzor nad sistemi. »V 

Melaminu imamo 20 gasilcev, ki so v štirih izmenah, tako da vse nadzorujejo, 

da ne bo iztekanja,« je bil jasen Mihelič. S sanacijo po tej katastrofalni nesreči 



pa ne bodo podjetja samo sanirali, ampak bo to posodobitev, je razložil 

Mihelič: » Bo bistveno drugače, boljše, s tehnološkega stališča.« 

Nemogoče je, da bi preselili samo del proizvodnje Melamina, saj je sistem 

organsko povezan. 

Vključiti javnost 

Na tri vidike te grozljive nesreče – pet ljudi je umrlo, dva sta še vedno v smrtni 

nevarnosti – pa je v razpravi opozoril svetnik Boštjan Mihelič, ki je menil, da 

je on to hudo nesrečo doživljal kot občan, kot svetnik in kot gospodarstvenik: 

»Kot občan se čutim prizadetega. Obstaja bojazen, da se bo taka nesreča 

ponovila, ker se dejavnost nahaja v mestu. Zato bi bilo nujno večje 

informiranje javnosti, kaj se v Melaminu dogaja.« Morda, je razmišljal kot 

svetnik, bi vsaj kritične stvari umaknili drugam, čeprav kot gospodarstvenik 

podpira dejavnosti in gospodarsko delovanje: »Z leti bo tudi prizadetost 

minila«. 

 
Večjo katastrofo je preprečilo izjemno profesionalno delo gasilcev, reševalcev in drugih. FOTO: Mitja Ofak/občina 
Kočevje 

Potem pa so svetniki sprejeli dva sklepa: ustanovili so komisijo, v kateri bo 

poleg predstavnikov občinske uprave, podjetja Melamin in predstavnikov 

občinskega sveta tudi zainteresirana javnost. Imeli bodo vpogled v vso 

dokumentacijo in bodo bedeli nad sanacijo Melamina, o vsem pa bodo redno 



obveščali občinski svet in javnost. Na tak način, je prepričan kočevski 

župan Vladimir Prebilič, se bo zaupanje v Melamin vrnilo. Drugi sklep pa je 

prošnja podjetjem, iz katerih so gasilci, ki so sodelovali v intervenciji – društva 

so izvozila v petih do desetih minutah, kar je za prostovoljne gasilce in na 

delovni dan izjemen podatek –, da iz solidarnosti ne bi vlagali zahtevkov za 

refundacijo za nadomestilo plač. 

================================================================================== 

Nesreča v Melaminu zahtevala šesto smrtno žrtev - Delo 

Nesreča v Melaminu 
zahtevala šesto smrtno 
žrtev 
Za posledicami eksplozije je umrl eden od dveh 
poškodovanih, ki sta bila prepeljana v UKC Ljubljana. 

 

 Odpri galerijo 

Eksplozija je zahtevala še šesto življenje. FOTO: Dejan Javornik 
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Za posledicami poškodb ob eksploziji in požaru na območju Kočevja je umrl 

eden od dveh hudo poškodovanih, ki sta se zdravila v Univerzitetnem 

kliničnem centru v Ljubljani. Drugi poškodovani je po poročanju STA zaradi 

hudih opeklin še vedno v kritičnem stanju. 

Tragično novico so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kriminalistična 

preiskava dogodka sicer še ni končana in drugih novih informacij ne morejo 

posredovati, so dodali. Enako še vedno poteka ugotavljanje identitete vseh 

umrlih. 

 

Med petimi mrtvimi dva tuja državljana, poteka preiskava nesreče 

Spomnimo, da je eksplozija pred tednom dni takoj zahtevala pet človeških 

življenj, še šest v samem Melaminu pa jih je bilo poškodovanih, od tega štiri 

lažje in dva huje. Oba huje poškodovana so s hudimi opeklinami še isti dan 

pripeljali v UKC Ljubljana. Eden od njiju je, kot rečeno, danes izgubil bitko za 

življenje. 

 

================================================================ 

 

Po nesreči v Melaminu v več krajih občine odsvetovana uporaba pitne vode - Delo 

Po nesreči v Melaminu v več 
krajih občine odsvetovana 
uporaba pitne vode 

https://www.delo.si/novice/slovenija/nijz-kocevskim-obcanom-svetuje-previdnost-pri-uzivanju-vrtnin/
https://www.delo.si/novice/okolje/po-nesreci-v-melaminu-v-vec-krajih-obcine-odsvetovana-uporaba-pitne-vode/
https://www.delo.si/novice/slovenija/nijz-kocevskim-obcanom-svetuje-previdnost-pri-uzivanju-vrtnin/


Za vse porabnike na tem območju bodo nujno potrebne 
količine pitne vode, okoli 20 litrov na osebo, zagotovili z 
dovozom pitne vode s cisternami. 

 
 Odpri galerijo 
V nesreči je umrlo šest ljudi, še pet jih je bilo poškodovanih, od tega ena oseba huje. FOTO: Leon Vidic/Delo 
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Zaradi možnosti zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek rek Rinža 

oziroma Bilpa v vire pitne vode NIJZ odsvetuje uporabo pitne vode iz vodovodnih 

sistemov Bilpa, Vrh - Krkovo, Spodnji Log, Brezovica - Vimolj, Laze pri Predgradu, 

Knežja Lipa, Predgrad - Dol, Koprivnik, Kostel - Kaptol -Delač in Žaga, je objavilo 

Javno podjetje Hydrovod. 

Po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Agencije RS za okolje 

(Arso) obstaja verjetnost povezave oz. možnost zatekanja onesnaževal iz tovarne 

Melami Kočevje prek reke Rinže ali Bilpe v vire pitne vode. Zato NIJZ na teh 

vodovodnih sistemih odsvetuje uporabo vode za pitje, pripravo hrane in izvajanje 

osebne higiene, je v petek na svoji spletni strani objavilo javno komunalno 

podjetje Hydrovod. 



Za vse porabnike na tem območju bodo nujno potrebne količine pitne vode, okoli 

20 litrov na osebo, zagotovili z dovozom pitne vode s cisternami. 

Ena cisterna vodo dnevno vozi v kraje Koprivnik (10.45), Nemška Loka (12.00), 

Brezovica (12.30), Vimolj in Kralji (13.15), Čeplje (14.00), druga pa v kraje Jelenja 

vas (10.45) in Predgrad (11.35), Dol (13.00), tretja pa v kraje Knežja Lipa (10.45), 

Spodnji log (11.30) in Laze (13.00). 

Tragična nesreča v Melaminu se je zgodila 12. maja, ko je, po prvih domnevah 

zaradi človeške napake, pri prečrpavanju snovi prišlo do eksplozije in požara. V 

nesreči je umrlo šest ljudi, še pet jih je bilo poškodovanih, od tega ena oseba huje. 

 
Glede uporabe pitne vode je NIJZ po eksploziji svetoval upoštevanje navodil upravljavca vodovoda. FOTO: Dejan 
Javornik/Slovenske novice 

NIJZ je takrat okoliškim prebivalcem na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in 

sajam, svetoval, naj vrtnine zavržejo ter naj očistijo vse površine, ki jih je dosegel 

dim in so bile vidno onesnažene s sajami. Glede uporabe pitne vode je svetoval 

upoštevanje navodil upravljavca vodovoda. 

Vodje intervencije, poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je takrat 

zagotovil, da ni prišlo do iztekanja požarne vode v okolje, torej da »se vse vode, ki 

so bile onesnažene, nahajajo v rezervoarjih, ki jih ima v ta namen Melamin, in 

bodo v nadaljevanju odpeljane«. 

__________________________________________________________________________ 



https://www.delo.si/novice/crna-kronika/boj-za-zivljenje-izgubil-se-sedmi-

poskodovani-v-tragediji-v-kocevju/ 

Boj za življenje izgubil še 
sedmi poškodovani v 
tragediji v Kočevju 
Nesreča je takoj zahtevala pet življenj, teden zatem je umrl 
prvi izmed obeh kritično poškodovanih, ki so ju sprejeli v 
ljubljanskem UKC. 

 

 ri galerijo 

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice 
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Danes je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrl še sedmi poškodovani 

v eksploziji, ki se je zgodila 12. maja v Kočevju, je sporočila Aleksandra Golec s 

Policijske uprave Ljubljana. Poškodbe ob nesreči v podjetju Melamin so bile zanj 

prehude.  

Nesreča je takoj zahtevala pet življenj, teden zatem je umrl prvi izmed obeh 

kritično poškodovanih, ki so ju sprejeli v ljubljanskem UKC.  Še štiri osebe pa so 

bile lažje poškodovane. 

https://www.delo.si/novice/crna-kronika/boj-za-zivljenje-izgubil-se-sedmi-poskodovani-v-tragediji-v-kocevju/
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Peticija »Melamin mora ven 
iz mesta« 
Civilna iniciativa Melamin mora ven iz mesta v nekaj urah 
zbrala več kot 200 podpisov. 

 

 Odpri galerijo 

Eksplozija in požar v kemični tovarni Melamin v Kočevju. FOTO: Mitja Ofak 

 

 

Simona Fajfar 

 09.06.2022 ob 10:55 

Po katastrofalni nesreči v kočevski kemični tovarni Melamin, ki je zahtevala 

sedem življenj in je na določenih območjih onesnažila pitno vodo, se je v Kočevju 

oblikovala civilna iniciativa, ki je v sredo zvečer začela zbirati podpise za 
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prestavitev dejavnosti podjetja Melamin na lokacijo, ki bo odmaknjena od 

naseljenih krajev. V nekaj urah – danes do 10.30. ure so zbrali 251 podpisov. 

 

Kriminalisti našli pet umrlih oseb, potrjevanje identitete še poteka 

Civilna iniciativa je v peticijo vključila tri zahteve. 

Prva je, da tovarna melamin proizvodnjo, ki predstavlja okoljsko in rušilno 

tveganje, preseli na drugo lokacijo, ki ne bo v bližini naseljenih krajev. »Prebivalci 

Kočevja  nismo več pripravljeni živeti v mestu, v katerem je 50-tonski sod 

metanola, ki ni eksplodiral zgolj po zaslugi izjemne gasilske intervencije in 

pripomočkov slovenske vojske,« so zapisali v peticiji in dodali, da varnost 

prebivalcev mesta ne more biti odvisna  od učinkovitega posredovanja gasilcev, 

zato odločno nasprotujejo kakršni koli obnovi proizvodnje na obstoječi lokaciji. 

V kočevski občini, ki je z 555 kvadratnimi kilometri največja in ena najredkeje 

poseljenih občin v Sloveniji, ne bi smel biti problem najti nadomestno lokacijo za 

Melaminovo proizvodnjo, ki dokazano predstavlja tveganje za življenje in zdravje 

ljudi v mestu in okolici.   

 

https://www.delo.si/novice/slovenija/druzinam-umrlih-so-obljubili-pomoc/
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Zaradi posledic nesreče v Melaminu v nekaterih vaseh še vedno ne smejo piti vode iz vodnih zajetij, ampak jim vodo 
dovažajo. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice 

V drugi točki avtorji peticije zahtevajo, da se država natančno opredeli do 

nadaljnjega obstoja Melamina z vidika pomembnosti za državo oziroma z vidika 

nacionalnega gospodarstva in s svojimi ugotovitvami seznani slovensko javnost. 

»Po ovrednotenju ali Melamin obstaja zgolj zaradi ustvarjanja dobička svojim 

lastnikom ali  je iz kakršnega koli drugega razloga pomemben  za nacionalno 

gospodarstvo, naj aktualna vlada kakršnokoli finančno podporo obnovi 

Melaminove proizvodnje, pogojuje s selitvijo na novo lokacijo, ki bo dovolj 

oddaljena od naselij,« so zapisali v peticiji. 

 

Trenutek eksplozije. FOTO: Utrip 



Avtorji peticije še dodajajo, da je država dolžna priskrbeti prostor, kjer se človeku 

in okolju čezmerno nevarne dejavnosti tovarne melamin lahko nemoteno 

opravljajo. Izpostavljajo, da zato, ker je država Slovenija 80-odstotni lastnik 

površin v občini Kočevje, ne bo težav z zasebnimi lastniki, ki bi želeli zaslužiti na 

račun nesreče: »Razpoložljive državne in občinske zemlje je dovolj, potrebna je le 

volja in zavedanje, da imamo tudi prebivalci Kočevja pravico do zdravega in 

varnega okolja  in iz prav nobenega razloga nismo dolžni živeti v senci 50-

tonskega soda metanola in drugih zdravju in okolju škodljivih substanc, ki zgolj 

po zaslugi gasilcev niso eksplodirale in povzročil 5 krat močnejšo eksplozijo.« 

Zato pozivajo aktualno vlado Roberta Goloba, da takoj pristopi k reševanju 

akutnega okoljskega in prostorskega problema. »Problem naj se ne rešuje v korist 

kapitala, ampak naj, kot so obljubljali pred volitvami, postavijo interes človeka 

pred interes kapitala,« so še zapisali v peticiji. 

 

 


