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Zgodila se je človeška napaka, 
najverjetneje umrlo vseh pet pogrešanih 

ČRNA KRONIKA Avtor:R. A., P. V. 12. Maj. 202209:09 > 23:03 

Play Video 

V kemični tovarni Melamin v središču Kočevja je zjutraj odjeknila močna 
eksplozija. V nesreči je bilo poškodovanih trinajst ljudi, od tega dva huje. Oba 
zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru in sta v smrtni nevarnosti. Kot je 
sporočil vodja intervencije, so sprva pet oseb pogrešali, zatem, ko so se prebili do 
vseh predelov tovarne, pa je sporočil, da niso našli nobenih sledi. Najverjetneje je 
tako umrlo vseh pet pogrešanih. Eksplozija je bila tako močna, da so jo čutili tudi 
prebivalci v okoliških stavbah. Zgradba tovarne je hudo poškodovana, udar je 
povzročil, da so popokala okna tudi v okolici. 

Nekaj minut po 8. uri zjutraj je v tovarni Melamin v središču Kočevja odjeknila močna 
eksplozija. Na kraj so takoj odšle interventne službe, ki so izvajale nujne ukrepe, so 
sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Vzrok nesreče še ni znan. Uprava RS za 
zaščito in reševanje je okoliške prebivalce pozvala, naj zaprejo okna in vrata ter se ne 
zadržujejo zunaj v obsegu 500 metrov od lokacije eksplozije. “Nevarne snovi so zajezene 
in ne bodo iztekale izven meja podjetja,” je dodala. 

S PU Ljubljana so še sporočili, da je bila Tomšičeva cesta skozi Kočevje veliko večino 
dneva zaprta, prav tako je bilo zaprtih več stranskih ulic okoli podjetja. V večernih urah 
so sporočili, da so tako glavna cesta kot tudi okoliške ulice ob podjetju normalno 
prevozne. Kriminalisti pa bodo z ogledom kraja in ugotavljanjem vzroka eksplozije 
začeli, ko bodo vzpostavljene razmere za varno delo, to pa bo predvidoma jutri. 

Play Video 

“Nismo našli nobenih sledi oseb” 

“Gasilci smo se prebili do vseh predelov današnjega dogodka in lahko rečemo, da nismo 
našli nobenih oseb oziroma sledi oseb,” je na novinarski konferenci pojasnil vodja 
intervencije Leon Behin. Dodal je, da je mesto intervencije pregledano, iskanje oseb 
zaključeno, sodelovali pa bodo še s specialno kriminalistično policijo. “Glede na obseg in 
vrsto nesreče lahko rečemo, da je šlo za tragično eksplozijo ekstremnih razmer, to 
kažejo tudi vsi kazalniki zveriženosti jeklenih konstrukcij,” je še pojasnil Behin. Kot je še 
dodal, so s terena umaknili skoraj 90 odstotkov vseh ekip, na lokaciji je le še 15 gasilcev, 
ki bodo pomagali pri urejanju in varovanju dejavnosti na terenu. “Nikakršne nevarnosti 
za delo gasilcev ni, razen možnosti porušenja struktur,” je še poudaril Behin in dodal, da 
so hkrati začeli tudi z dekontaminacijo kompletne Tomšičeve ulice. Pri pranju površin 
jim je na pomoč priskočila Slovenska vojska. Samo pranje naj bi sicer trajalo dobri dve 
uri, nato pa bodo najverjetneje sprostili promet po Kočevju. Dostop bo tako oviran le še 
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do same lokacije tovarne Melamin. “Situacija in pogledi niso lepi,” je še poudaril Behin v 
zaključku izjave. 

Play Video 

Zgodila se je človeška napaka 

“Žal se je pri raziskavah potrdilo, da je pet pogrešanih, ki smo jih imeli na listi, dejansko 
tudi z največjo verjetnostjo preminulo,” pa je povedal direktor podjetja Srečko 
Štefanič in dodal, da so bili pogoji same eksplozije tako hudi, da ni bilo možnosti 
preživetja. Sprva so sicer domnevali, da so pogrešani vsi zunanji izvajalci, a je Štefanič 
potrdil, da je med njimi tudi zaposlen iz podjetja Melamin. Zunanji izvajalci so delali za 
dobaviteljsko podjetje iz Ljubljane, ki je skrbelo za elektroinštalacije. V Melaminu vzroke 
za nastanek nesreče še preiskujejo, po doslej zbranih informacijah pa sklepajo, da je 
očitno prišlo do nesreče pri prečrpavanju ene surovine v skladiščno posodo, kjer je 
prišlo do človeške napake”. Več informacij trenutno ne morejo posredovati, saj bodo 
nadaljnje raziskave pokazale, ali je bila dokumentacija ustrezna. Po doslej zbranih 
podatkih naj ne bi bilo nobenih težav ter naj bi bilo vse storjeno po predpisih. 

“Ne moremo in nikoli ne bomo pozabili žrtev,” je še dejal Štefanič ter družinam umrlih 
izrekel iskreno sožalje. Dodal je, da je to najtežji trenutek v njegovem življenju, a je 
obenem zagotovil, da bodo v podjetju Melamin zagotovili vso podporo prizadetim 
družinam ter jim stali ob strani, kolikor je možno. “Drugo vprašanje pa je, kako na tej 
lokaciji sploh še lahko vzpostavimo normalno proizvodnjo. To bo zahtevalo ogromno 
truda, pomoči, služb, ministrstev,” je nadaljeval direktor Melamina ter dodal, da je bilo 
podjetje “vlečni konj” občine Kočevje ter regije nasploh. V vzpostavitev normalnega 
delovanja bo tako treba vložiti vse napore. 

Play Video 

Podjetje Melamin lep čas ne bo delovalo 

“Vsaka izguba življenja je katastrofa,” je uvodoma povedal kočevski župan Vladimir 
Prebilič. Dodal je, da so zelo temeljito analizirali vplive na okolje, preiskali so zrak in 
vodo, vzorec iz zemlje pa še jemljejo. “Vsi podatki, vse analize, ki smo jih doslej opravili, 
kažejo na to, da je bil okoljski vpliv nesreče v naši občini minimaliziran, torej drugače 
povedano lahko nadaljujemo z življenjem naprej,” je poudaril župan Kočevja. 

Podjetje Melamin, tako Prebilič, še lep čas ne bo delovalo, a se že danes ukvarjajo z 
vprašanjem, kako bodo družinam, ki bodo ostale doma, nudili podporo oziroma na 
kakšen način bodo nadomestili izpad prihodka. Tudi direktor podjetja Štefanič je 
pritrdil, da vzpostavitev tehnologij visokega ranga terja več časa. V eksploziji so namreč 
zgoreli procesni računalniki ter elektroinštalacije, zato najverjetneje še dolgo časa ne 
bodo operativni. Kratkoročno rešitev pa bi našli, tako Štefanič, v povezavi s poslovnimi 
partnerji iz Nemčije, Italije, Francije, Kitajske in Združenih držav Amerike. Več direktor 
Melamina ni upal napovedovati, saj da v takšni situaciji v Sloveniji še nismo bili. 



Play Video 

Moška v UKC v smrtni nevarnosti 

Na UKC Ljubljana so v opoldanskih urah sprejeli dva moška, ki sta bila sprejeta zaradi 
hudih opeklin in sta v smrtni nevarnosti. Opekline imata po večjem delu telesa. Enega 
jim še ni uspelo identificirati. Zdravnica toksikologinja je potrdila informacijo, da je bila 
v nesreči prisotna nevarna in močno eksplozivna snov epiklorohidrin. Povedala je, da 
gre za snov, ki sicer nima hudih sistemskih učinkov, deluje pa zelo dražeče ter lahko 
povzroči trajne poškodbe oči in je nevarna za dihalne poti. Več o tem tukaj. 

 
Domačinka o eksploziji: Vse mesto je streslo 
N1 VIDEO 
12. Maj. 20221 

 
Eksplozija v Kočevju: poškodovanca s hudimi opeklinami v smrtni 
nevarnosti 
ČRNA KRONIKA 
12. Maj. 20220 

 
Šole v Kočevju niso zaprte, učitelji mirijo otroke in nadaljujejo pouk 
ČRNA KRONIKA 
12. Maj. 20222 
Meritve o vplivu na okolje bodo po direktorjevih besedah izvedle certificirane zunanje 
institucije. Ko bodo izsledki znani, bodo o tem obvestili javnost. Predvidevajo pa, da 
večjega onesnaženja – razen zrak in v tleh na območju podjetja – ni. Tudi Arso ni 
ugotovil nobenega vpliva na podtalnico, je dodal direktor podjetja Srečko Štefanič. Vzrok 
za nesrečo še ni znan, eksplozija pa naj bi odjeknila na pritekališču, ko so pripeljali 
cisterne. V cisterni naj bi bila ena od surovin za izdelavo smol. 
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Po njegovih besedah je pomembno predvsem, da so se po eksploziji sistemi odzvali, da 
so vse službe (gasilci, zdravstvena služba) v najkrajšem času prišle na kraj nesreče in 
omejile požar. Dodal je še, da so ustrezne službe z droni posnele kraj požara. Ugotovile 
so, da so vsa žarišča omejena in da nevarnosti za novo eksplozijo ni. Dodal je, da jih je 
eksplozija močno presenetila, podjetje pa, da ima dobre varnostne ocene. 

Play Video 

Prebilič: Največja tragedija doslej v občini Kočevje 

Kočevski župan Vladimir Prebilič je že tekom dneva dejal, da je ta dan zanje največja 
tragedija, odkar imajo občino Kočevje. “Gre za največjega delodajalca v naši regiji, ki 
zaposluje več kot 200 ljudi. Do sedaj je bil absolutno – in še vedno ostaja, delodajalec, ki 
je v našem prostoru ustvaril največjo dodano vrednost in s tem omogočil kakovost 
bivanja ljudem, ki so bili zaposleni v tem podjetju,” je dodal. Upa, da jim bo uspelo v 
sodelovanju z državo in drugimi čim prej sanirati stanje, da bo lahko podjetje delalo 
naprej. “Jutri je normalen delovni dan. Živimo naprej, kolikor seveda lahko, glede na to, 
kar se nam je zgodilo. Nesreča ne vpliva na način življenja, da bi bili onesnaženi, da bi 
mogli ostati doma, da ne bi prihajali v vrtec, šolo, službo,” je povedal. Kot je dejal, je 
pomembno tudi to, da so v lokalnem okolju stopili skupaj, pomoč pa so jim ponudili tudi 
na državni ravni. 

Škoda, ki je zaradi eksplozije nastala na zasebni lastnini (hišah, objektih, stanovanjih, 
avtomobilih), bo obravnavana, je še povedal kočevski župan. Ljudje namreč po njegovih 
besedah že poizvedujejo, kako postopati okrog nastale škode. Več o tem preberite tukaj. 

Play Video 

Pri gašenju je sodelovalo 150 gasilcev iz 15 društev 

Na intervenciji je sodelovalo približno 150 gasilcev, aktiviranih pa je bilo več kot 15 
gasilskih društev. Pri intervenciji so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, ki so 
nudili logistično podporo s termovizijo na dronih, kar je gasilcem bistveno olajšalo delo. 
Za N1 pa je Behin dejal, da so vso požarno vodo ujeli v posebne rezervoarje, ki so na tej 
lokaciji. Izliva v okolje po njegovih besedah ni bilo, vse površinske vode so zamejene. Kot 
so gasilcem zagotovili zaposleni v podjetju, stvari, ki so gorele, naj ne bi bile zelo 
problematične. Črn dim, ki se je valil iz tovarne, pa ni posledica gorenja nevarnih snovi, 
ampak gorenja v elektropodjetju, kar povzroča smrad in vse ostalo. 

Play Video 
toFoto: BOBO 

 
Foto: Iva Lačan/N1 
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Foto: Bobo 

V treh kočevskih osnovnih šolah so po eksploziji zaprli vsa okna in ugasnili 
prezračevanje. Nekateri starši so kljub temu prišli po svoje otroke. Eksplozija naj bi bila 
tako močna, da so jo čutili tudi prebivalci v okoliških stavbah. MMC poroča, da je na 
sosednjih stavbah odpadel omet, na bližnjem zdravstvenem domu in domu za starejše 
pa so razbita okna. 

Play Video 
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Eksplozija v Kočevju: poškodovanca s hudimi opeklinami v smrtni nevarnosti - N1 (n1info.si) 

 

Eksplozija v Kočevju: poškodovanca s 
hudimi opeklinami v smrtni nevarnosti 

ČRNA KRONIKA Avtor:M. V., B. M. S.12. Maj. 202209:52 > 20:19 

Foto: FB: Utrip vaše občine 
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Na UKC Ljubljana so po eksploziji v kočevski tovarni Melamin sprejeli dva moška, 
ki sta zaradi hudih opeklin še vedno v smrtni nevarnosti. Opekline imata po 
večjem delu telesa. Enega jim še ni uspelo identificirati. 

V današnji eksploziji v tovarni Melamin je bilo po zadnjih podatkih poškodovanih 
trinajst oseb. Večino so oskrbeli v kočevskem zdravstvenem domu, dva pa sta bila s 
helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. 

Vodja urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc je povedal, da sta bila poškodovanca 
sprejeta zaradi hudih opeklin po skoraj celotnem telesu in da sta še vedno v smrtni 
nevarnosti. Ob sprejemu sta bila v komi. Kot je še povedal Tominc, ju obravnavajo 
kirurgi za plastično kirurgijo in opekline, ki bodo bolj natančno ocenili obseg opeklin, 
vsekakor pa gre za “zelo visok odstotek”. Enega od njiju so že identificirali – gre za 
mlajšega moškega, drugega pa še ne. 

Play Video 

 
Domačinka o eksploziji: Vse mesto je streslo 
N1 VIDEO 
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Zgodila se je človeška napaka, najverjetneje umrlo vseh pet pogrešanih 
ČRNA KRONIKA 
12. Maj. 2022 
Zdravnica toksikologinja Lucija Šarc je potrdila informacijo, da je bila v nesreči 
udeležena nevarna in močno eksplozivna snov epiklorohidrin. Povedala je, da gre za 
snov, ki sicer nima hudih sistemskih učinkov, deluje pa zelo dražeče ter lahko povzroči 
trajne poškodbe oči in je nevarna za dihalne poti. 

Kar zadeva delavce, ki so bili v okolici kraja nesreče, in okoliških prebivalcev, je Šarc 
dejala, da koncentracije v zraku najverjetneje niso takšne, da bi lahko povzročile resne 
zdravstvene težave. Če se niso pojavile akutne težave takoj po nesreči, je malo verjetno, 
da bi se razvile pozneje, je še dejala. Ne glede na to pa zdravnica okoliškim prebivalcem 
svetuje, naj poslušajo navodila pristojnih služb. Dodala je, da je bila eksplozija zagotovo 
zelo stresen dogodek, ki ima že zaradi tega lahko učinke na zdravje. 
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Anesteziologinja Martina Gubina je pojasnila, da so na UKC v skladu z načrtom o 
ukrepanju v primerih množičnih nesreč takoj ustanovili bolnišnično poveljniško 
skupino, v sklopu katere je mogoče organizirati urgentno oskrbo za veliko poškodovanih 
naenkrat. V 20 minutah so zagotovili deset prostorov z ekipami za oskrbo hudo 
poškodovanih, zaradi česar so za eno uro morali prekiniti delo v operacijskem bloku. Po 
prvotnih informacijah naj bi bilo namreč v nesreči več kot 20 poškodovanih. 

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

Po nesreči v Melaminu poteka identifikacija žrtev - N1 (n1info.si) 

Po nesreči v Melaminu poteka 
identifikacija žrtev 

ČRNA KRONIKA Avtor: S. N. 13. Maj. 202211:55 

Foto: N1 

V včerajšnji katastrofalni nesreči v Melaminu je umrlo pet oseb. Dva hudo 
poškodovana zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru, enega od njiju še niso 
identificirali. Policisti še vedno preiskujejo kraj dogodka. 

Med mrtvimi, ki so za zdaj uradno še pogrešani, je en zaposlen v Melaminu in trije 
delavci podjetja Dama engineering Procesni sistemi. Ti so v kočevskem podjetju 
montirali elektrovode in so bili po katastrofalnem naključju v neposredni bližini 
eksplozije. Peta smrtna žrtev je domnevno voznik tovornjaka, ki je v kemično tovarno 
pripeljal surovino, in je bil zaposlen pri prevozniškem podjetju dobavitelja te snovi. 

https://n1info.si/novice/crna-kronika/po-nesreci-v-melaminu-poteka-identifikacija-zrtev/
https://n1info.si/novice/crna-kronika/


 
Do eksplozije naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v napačni 
rezervoar 
ČRNA KRONIKA 
13. Maj. 2022 

 
Melamin pred nesrečo: rekordni prihodki, menjava lastništva, zavedanje 
tveganj 
 

Do nesreče je prišlo ob prečrpavanju surovine iz tovornjaka v cisterno, v kateri je bila 
snov epiklorohidrin. Snovi sta reagirali, kar je privedlo do eksplozije. 

Tisti od dveh hudo poškodovanih, ki so ga identificirali, naj bi bil zaposleni v Melaminu, 
neuradno je upravljal viličarja v bližini eksplozije. Drugega še niso identificirali. “Imamo 
indice, kdo bi ta oseba lahko bila, vendar dokler ne bomo 100-odstotno prepričani o 
dejstvih, ne bomo dajali informacij na podlagi domnev,” je povedala predstavnica za 
odnose z javnostmi PU Ljubljana Aleksandra Golec. Podobno je z mrtvimi. “Če osebe 
fizično ne moremo identificirati, nadaljujemo s forenzičnim zbiranjem obvestil. Zaradi 
izjemno hudih posledic eksplozije bo verjetno za dokončno nedvoumno potrditev 
identitete potrebno potrjevanje z analizo DNK, kar lahko traja kar nekaj časa.” 

V ta namen policisti opravljajo razgovore s svojci in zaposlenimi. Prav tako še vedno 
preiskujejo kraj nesreče. Območje tovarne, kjer je prišlo do eksplozije je povsem 
uničeno, poškodovanih pa je tudi več stavb v okolici. 

Poškodbe ostalih, ki so včeraj pomoč poiskali v kočevskem zdravstvenem domu, so na 
srečo lažje. Oskrbeli so okrog deset oseb. Gre za zaposlene v podjetju, ki so ob udarnem 
valu eksplozije in evakuaciji utrpeli odrgnine, ureznine in podobne lažje poškodbe, 
nekateri so se nadihali dima in občutili pekoče oči. Vse so že sinoči odpustili v domačo 
oskrbo. 
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