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ZADEVA: Iz Uniorja ušla manjša koncentracija kromovega trioksida, obveščen le okoljski 

inšpektorat  –  odgovor IRSOP  
 
 
 
 
 
Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpekciji za okolje in naravo (ION), Dunajska 58, 
1000 Ljubljana, smo dne 21. 11. 2022 prejeli vaš dopis. Pojasnili ste, da ste bili iz sredstev javnega 
obveščanja obveščeni, da je novembra 2022 iz Uniorja ušla koncentracija kromovega trioksida, 
obveščen pa je bil okoljski inšpektorat. V članku ni omenjeno, kako je postopal IRSOP, ko je bil 
obveščen, da je bilo prebivalstvo izpostavljeno dokazanemu karcinogenu. Ker nihče ni obvestil 
prebivalstva ste sklepali, da tudi IRSOP ni obvestil prebivalstva in intervencijskih služb. 
Izpostavljeni so bili kar veliki koncentraciji, saj v članku navajajo, da je madeže na parkiranih 
avtomobilih ljudi prijavilo do sedaj 460 ljudi. Menite, da to ni malo. Izpostavili ste zdravje ljudi, ki 
jedo zelenjavo z vrtov v okolici. Spraševali ste se o zdravju otrok v bližnji osnovni šoli. Navajali ste, 
da so kratkotrajni učinki izpostavljenosti morda »kašelj ali izpuščaji«. Dolgoročni učinki pa so po 
vašem mnenju lahko vse vrste raka. Nadalje ste navajali ugotovitve glede kromovega trioksida.  
 
Spraševali ste nas o vlogi IRSOP pri ščitenju zdravja prebivalstva in okolja, saj IRSOP ob eksploziji 
Melamina ni ocenil, da mora ukrepati s pobudami za izboljšanje varnostnih protokolov Melamina in 
s pobudami za izboljšanje sistemske ureditve. Navajali ste, da je bilo vse v redu, čeprav je umrlo 7 
ljudi (glej priponki). Spraševali ste se kaj naredi IRSOP v primeru izpustov, da bi zaščitil življenja in 
zdravje ljudi ter življenjsko okolje? 
 
Spraševali ste se ali je res treba v uredbo posebej napisati, kdo mora o izpustih nevarnih snovi 
obvestiti prebivalstvo in intervencijske službe? Ali se bo to zgodilo le, če bo to določeno v 
predpisu? Če je tako, je treba dati pobudo za dopolnitev uredbe. Nadalje ste navajali določbe 
Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. K dopisu ste priložili 
povezavo z novinarskim člankom.  
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Na podlagi 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, s spremembami – v 
nadaljevanju: UUP), ION odgovarja: 

Unior d. o. o., je IED zavezanec in kot IED naprava pod stalnim inšpekcijskim nadzorom. V skladu 
z zakonom je pri teh zavezancih potrebno izvajati redne inšpekcijske nadzore na podlagi letnega 
programa dela najmanj vsake tri leta, odvisno od ocene tveganja, ki se jo izdela vsako leto pred 
pripravo letnega programa dela. Vmes pa se ob prijavah, ki nakazujejo morebitne kršitve okoljske 
zakonodaje, izvede izredne inšpekcijske nadzore.  

Po prejetju obvestila o izrednem dogodku, v katerem se je inšpektorja seznanilo tudi z vzrokom 
nastanka izrednega dogodka in ukrepi (takojšnje ustavitev naprave, ki je povzročila izredni 
dogodek, izvedba korektivnih ukrepov zaradi preprečevanja ponovite izrednega dogodka, ... ), je 
inšpektor nemudoma začel inšpekcijski postopek, ki je v fazi ugotavljanja dejanskega stanja 
in še ni končan. Inšpekcijski pregled na lokaciji je del tega postopka. Inšpekcijski pregled na 
lokaciji je bil opravljen 17. 11. 2022, po izvedbi vseh načrtovanih ukrepov za preprečitev podobnih 
dogodkov ter meritev emisij snovi v zrak in meritve obremenjenosti tal v okolici obrata.  

V kolikor v ugotovitvenem postopku odkrije kršitve, ustrezno ukrepa. Z odločbo mu odredi, da mora 
kršitev odpraviti in da rok v katerem mora to narediti. 

Kaj pomeni izpust koncentracije kromovega trioksida je vprašanje za strokovnjake iz drugih 
področij.  

V Sloveniji je ukrepanje ob nesrečah (vključno z okoljskimi) izredno dobro urejeno. Ukrepanje 
poteka v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V skladu s tem 
zakonom se ukrepanje začne, ko Regijski centri za obveščanje prejmejo sporočilo o izrednem 
dogodku  (nesreči). Njihovo posredovanje traja od prihoda na mesto nesreče oz. dogodka in trajajo 
tako dolgo, dokler ni nevarna oz. škodljiva snov omejena do takšne mere, da ne predstavlja več 
nobene nevarnosti za okolje. Za nujnimi intervencijskimi ukrepi sledi izvedba ukrepov odprave 
posledic onesnaženja, t.i. sanacija okolja oz. onesnaženega terena, če je to potrebno (izvaja 
ARSO). 

V primeru okoljskih nesreč in izrednih onesnaženj se torej obveščanje, alarmiranje ter vodenje in 
izvajanje zaščite in reševanja izvaja v okviru Ministrstva za obrambo. V ta namen deluje 
Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov (RC), kjer imajo organizirano dežurstvo 
24ur na dan. CORS organizira in izvaja zbiranje in obdelavo podatkov ter jih posreduje RC in 
javnosti. RC zbirajo podatke o nesrečah in se odzivajo na številki 112.  

 
V primeru večje okoljske nesreče se vsi potrebni ukrepi izvedejo skladno z načrti zaščite in 
reševanja, določenimi s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V ta namen v 
okviru Civilne zaščite delujeta dva mobilna laboratorija, eden pri Inštitutu Jožef Štefan – IJS 
(Ljubljana), drugi v okviru Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano - NLZOH 
(Maribor).  

Poleg tega ukrepe v primeru okoljske nesreče določa tudi okoljska zakonodaja. Že v Zakonu o 
varstvu okolja  (ZVO-1) je bilo v 27. členu jasno določeno, da:  

(1) Povzročitelj okoljske nesreče mora o nesreči nemudoma obvestiti organ, pristojen za 
obveščanje, določen s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in izvesti tiste nujne 
ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati škodljive posledice za okolje. 

V novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2), ki je začel veljati aprila, ukrepe ob okoljski nesreči 
določa 63 člen:  
(1) Povzročitelj okoljske nesreče ali tisti, ki okoljsko nesrečo opazi in je ne more omejiti, mora o 
nesreči nemudoma obvestiti organ, pristojen za obveščanje in določen s predpisi o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Povzročitelj okoljske nesreče mora tudi nemudoma izvesti nujne 
ukrepe, s katerimi se zmanjša škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje. 
(2) Ob okoljski nesreči se izvedejo ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanja posledic 
nesreče do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
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naravnimi in drugimi nesrečami. Če gre v primeru okoljske nesreče iz prejšnjega stavka za večjo 
nesrečo obrata tveganja, je treba ukrepati v skladu z zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje iz 6. 
točke prvega odstavka 132. člena tega zakona, če gre za obrat manjšega tveganja za okolje, ali v 
skladu z varnostnim poročilom iz 6. točke prvega odstavka 132. člena tega zakona, če gre za obrat 
večjega tveganja za okolje. 
 
Družba UNIOR d. d., Zreče ima za obratovanje naprave pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. 
Skladno z zahtevo iz okoljevarstvenega dovoljenja je družba o izrednem dogodku takoj obvestila 
pristojnega inšpektorja. Družba o dogodku ni obvestila Centra RS za obveščanje, za kar ZVO-2 v 
260 členu (prekrški), v 33. točki določa globo od 40.000 do 75.000 eurov. Za prekršek se kaznuje 
pravna oseba, če o okoljski nesreči, ki jo povzroči ali opazi in je ne more omejiti, ne obvesti 
nemudoma organa, pristojnega za obveščanje, ali kot povzročitelj ne izvede nujnih ukrepov, s 
katerimi se zmanjšajo škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje (prvi odstavek 63. člena). 
 
Ugotovljeno je bilo, da je dne 26.10.2022 na galvanski liniji prišlo do emisije kromovih par v okolje. 
Upravljavec naprave je takoj, ko so bile emisije zaznane, proizvodno linijo ustavil in s tem preprečil 
nadaljnje emisije snovi v zrak. Upravljavec naprave je takoj pristopil k odpravi napake ter izvedel 
korektivne ukrepe z namenom preprečitve ponovitve takega dogodka. Ukrepanje upravljavca 
naprave je bilo skladno z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Na inšpekcijskem pregledu 
17. 11. 2022 je bilo ugotovljeno, da je upravljavec naprave po odpravi napake izvedel monitoring 
emisije snovi v zrak iz naprave in monitoring tal v okolici naprave. Poročilo o izvedenih monitoringih 
še ni izdelano. 
 
IRSOP je član delovne skupine za analizo večje nesreče z nevarnimi snovmi v Melamin d.d., 
katere cilj je z namenom preprečevanja nesreč v prihodnje, na podlagi analize vzroka nesreče, 
pripraviti priporočila, ki bodo zagotavljala učinkovito obvladovanje tveganja v obratih tveganja za 
okolje, zmanjševanje posledic večjih nesreč v prihodnje in izboljšanje vodenje upravnega postopka 
izdaje / sprememb okoljevarstvenih dovoljenj za obrate tveganja za okolje. 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
Pripravila: 
Mateja Žnidaršič 
podsekretarka 
 
 
 

Franc Rančigaj  

                glavni inšpektor IRSOP 
 

za  

   Dragica Hržica 
             namestnica glavnega inšpektorja 
 
 
 
 
 
 
Vročiti po e-pošti: 

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