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ZADEVA: Nadzor v Melamin Kočevje – odgovor IRSOP  
 
 
Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpekciji za okolje in naravo (ION), Dunajska 58, 
1000 Ljubljana, smo dne 9. 6. 2022 prejeli Vaš dopis v zvezi z nadzorom v podjetju Malamin iz 
Kočevja. Sprašujete se, ali IRSOP izvaja nadzor v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč 
in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16 in 44/22 – ZVO-2) zaradi hude nesreče, 
ki se je 12. 5. 2022 zgodila v kemični tovarni Melamin iz Kočevja. V nesreči je umrlo 6 ljudi, večje 
število je bilo ranjenih. Prišlo je tudi do onesnaženja pitne vode. Zelo ste zainteresirani, da vas 
seznanimo z rezultati svojega nadzora. Od nesreče je že minilo skoraj mesec dni, pa še ne 
poznate ugotovitev nadzora. Tudi poročila o nadzoru IRSD še ni. Lahko poročate o veliki 
zaskrbljenosti zaposlenih v podjetju. Ljudje potrebujejo informacijo, kako bi bilo treba preprečiti 
nesrečo teh razsežnosti oziroma kolikšna nevarnost še obstaja.  
 
Na podlagi 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, s spremembami – v 
nadaljevanju: UUP) v zvezi z zgoraj navedenim dopisom ION odgovarja: 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) določa, da je treba za obrate večjega tveganja za okolje (SEVESO) 
zagotavljati reden nadzor. ION pripravi načrt nadzora obratov ter redno pripravlja in izvaja 
programe rednega inšpekcijskega nadzora vseh obratov, ki vključujejo pogostost pregledov na 
kraju samem za različne vrste obratov. Obdobje med dvema zaporednima pregledoma na kraju ne 
sme biti daljše od enega leta za obrate večjega tveganja in treh let za obrate manjšega tveganja, 
razen če je pristojni organ izdelal inšpekcijski program na podlagi sistematične ocene nevarnosti 
večjih nesreč za določen obrat. 
 
Pri rednih nadzorih v obratih večjega tveganja za okolje v letu 2021 so inšpektorji preverjali osnove 
podatke o zavezancu, količini prisotnih nevarnih snovi, opredelitvi in oceni tveganja večjih nesreč, 
obratovanju in vzdrževanju varnostno pomembnih naprav in o usposabljanju zaposlenih za 
ravnanje ob večjih nesrečah z nevarnimi snovmi. Pri rednih nadzorih v obratih manjšega tveganja 
za okolje pa se je preverjalo količine in lastnosti prisotnih nevarnih snovi, implementacija Zasnove 
zmanjšanja tveganja za okolje, izvajanje splošnih varnostnih ukrepov in Informacija za javnost o 
varnostnih ukrepih. 
 
Ker je zavezanec podjetje Melanin obrat večjega tveganja za okolje (SEVESO) se v Melaminu 
redni inšpekcijski nadzori opravljajo vsako leto. Zadnji tak nadzor je bil opravljen v letu 2021. Takrat 
nepravilnosti niso bile ugotovljene. Tudi na inšpekcijskem nadzoru v letu 2020 ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti.  
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Poročila o nadzorih objektov tveganja za okolje so objavljena tudi na internetni strani IRSOP 
(https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/o-inspektoratu/ -  
Poročila o nadzoru nad obrati večjega ali manjšega tveganja za okolje - SEVESO poročila).  
 
Nesreče/izredni dogodki so povod za izredni inšpekcijski nadzor, zato se je v Melaminu d.d. izredni 
inšpekcijski nadzor ION opravil že dne 12. in 13. 5. 2022 ter 2. 6. 2022.  
 
IROSP je glede na 5. odst. 246. člena ZVO-2 poslal obvestilo o nesreči Inšpektoratu RS za delo, 
Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektoratu za infrastrukturo ter 
Uradu za kemikalije, ter jih pozval, da naj opravijo skupen inšpekcijski nadzor. Inšpekcijski 
postopek na ION glede izrednega dogodka je še v teku, v primeru ugotovljenih kršitev določil 
veljavnih predpisov, ki sodijo pod ION, bo pristojni inšpektor ukrepal v skladu s pooblastili. Pristojni 
inšpektor ION bo prav tako pripravil skupno poročilo, ko bo prejel ugotovitve vseh ostalih inšpekcij.  
Za odgovor v zvezi s poročilom o nadzoru IRSD se lahko obrnete tudi neposredno na njih, v zvezi z 
onesnaženjem pitne vode pa tudi na NIJZ. 
 
Dodajamo, da 63. člen ZVO-2 določa, da se ob okoljski nesreči izvedejo ukrepi zaščite, reševanja 
in pomoči ter odpravljanja posledic nesreče do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru izvajanja preprečevalnih 
ukrepov ali izvajanje sanacijskih ukrepov v primeru že nastale okoljske škode pa morebitno 
odločbo izda ministrstvo. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 

Pripravil: 

Martin Golčer, podsekretar 

 

 Franc Rančigaj  

 glavni inšpektor Inšpektorata 

 RS za okolje in prostor 

  
 

 
 
 
 
 
 
Vročiti po e-pošti: 

1.) Lučka Böhm, ZSSS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana (lucka.bohm@sindikat-zsss.si)  
2.) IRSOP – OE LJ (irsop.oe-lj@gov.si) – v vednost  
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