
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,  
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 280 36 60 

 E: gp.irsd@gov.si  

 www.id.gov.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka:  091-5/2022-6 

Datum:  28. 9. 2022  

 

Zadeva: Nadzor v Melamin Kočevje 

 

Spoštovana, 

 

v zvezi z zaprosilom, prejetim na Inšpektorat RS za delo po e-pošti dne 21.9.2022 in v katerem 

naprošate inšpektorat za posredovanje analize sistemskih vzrokov kolektivne nezgode v podjetju 

Melamin, v kateri je umrlo sedem delavcev, v nadaljevanju sporočamo sledeče: 

 

Pristojna inšpektorica IRSD je pri delodajalcu Melamin in tudi pri vseh drugih delodajalcih, katerih 

delavci so umrli v kolektivni nezgodi, opravila inšpekcijski nadzor. Delodajalcu Melamin je bila izdana 

upravna odločba, ki se je nanašala na prijavo eksplozije na IRSD ter na priglašeni organ, kateri v 

nadaljevanju raziskave poda mnenje o vzroku za nastanek eksplozije. Prav tako je bila družbi 

Melamin izdana odločba o prekršku z izrekom opomina, ki se je nanašala na pisni sporazum po 39. 

členu ZVZD-1, saj družba tega dokumenta ni imela sklenjenega z zunanjimi delodajalci, ki so v času 

eksplozije opravljali delo na lokaciji družbe Melamin. Na pristojno tožilstvo je bilo s strani IRSD 

podano naznanilo kaznivega dejanja zaradi neravnanja po predpisih in tehničnih pravilih o varnostnih 

ukrepih, kar naj bi privedlo do eksplozije in smrti sedmih delavcev. Pristojna inšpektorica je na 

podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov pri drugih delodajalcih, katerih delavci so umrli v 

obravnavani eksploziji, uvedla nekatere postopke o prekršku. 

 

V zvezi z ugotavljanjem vzrokov eksplozije dodatno pojasnjujemo, da Pravilnik o protieksplozijski 

zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16) v 46. členu določa, da mora delodajalec, pri katerem je prišlo do 

eksplozije, o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo in priglašeni organ, katerega 

naloga je, da v raziskavi ugotovi vzroke eksplozije. Mnenje priglašenega organa o vzroku za 

nastanek eksplozije mora pridobiti delodajalec, ki je priglašeni organ obveščal o nastanku eksplozije. 

 

Prav tako sporočamo, da je IRSD posredoval poročilo o nadzoru v družbi Melamin tudi Inšpektoratu 

RS za okolje in prostor, in sicer na podlagi njihovega zaprosila kot pristojnih za nadzor določil 

Zakona o varstvu okolja.  

 

Inšpektorat RS za delo je bil dne 27.9.2022 na podlagi sklepa Agencije RS za okolje imenovan tudi v 

delovno skupino za analizo večje nesreče z nevarnimi snovmi v družbi Melamin d.d., katera bo 

analizirala tehnične, organizacijske in vodstvene vidike eksplozije z dne 12.5.2022. 

 

 

                  Slavko Krištofelc,                                                                                          

direktor Inšpekcije nadzora varnosti                                                                                                    

                  in zdravja pri delu 

                           

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS 

 

 (lucka.bohm@sindikat-zsss.si) 

mailto:gp.irsd@gov.si

		2022-09-30T08:21:24+0100
	Slavko Krištofelc




