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Vprašanje ga. Petra Šolar (6.12.2022): 
Prav tako prosim za podatke in lokacije glede hrambe snovi (zasledila sem, da Melamin skladišči 
'snovi' tudi v hali zraven avtomehanične delavnice - na Cankarjevi ulici) ... torej prosim za seznam 
konkretnih lokacij vseh skladišč in navedbe surovin, ki jih tam hranijo? 
 
Odgovor: 
Na lokaciji bivše Opreme poteka proizvodnja materialov za obutveno industrijo. Gre za tekstilne 
materiale, ki se uporabljajo kot kapice ali opetniki za čevlje. Proizvodnja poteka na dveh linijah – 
impregnacija tekstila z disperzijo in te Prav tako prosim za podatke in lokacije glede hrambe snovi 
(zasledila sem, da Melamin skladišči 'snovi' tudi v hali zraven avtomehanične delavnice - na 
Cankarjevi ulici) ... torej prosim za seznam konkretnih lokacij vseh skladišč in navedbe surovin, ki 
jih tam hranijormokaširanje s termičnim lepilom.  Znotraj proizvodne hale se nahajajo tri skladiščni 
rezervoarji namenjeni skladiščenju disperzij, ki glede na kemijsko zakonodajo ne spadajo med 
nevarne kemikalije. Prečrpavanje v skladiščne rezervoarje poteka znotraj objekta, avtocisterna pa 
vstopajo v objekt iz Cankarjeve ceste. Rezervoarji so opremljeni z zaščito pred izlivi in pregledovani 
s strani pooblaščenih institucij.  
Del objektov  je namenjen skladiščenju surovin, polizdelkov in izdelkov. Gre za dve skaldišči, ki 
imata izhoda proti Cankarjevi cesti. V skaldiščih se skaldiščijo: 

• Bale tekstila, ki so namenjene impregnaciji (poliester ali bombaž) 
• Impregniran tekstil  
• Končni izdelki v obliki plošč, ki se odpremljajo kupcem 

  
Proizvodnja PE Obutvena industrija sicer spada v družbo Melamin, a njena dejavnost ni povezana 
s proizvodnjo kemikalij. Surovine za proizvodnjo se nabavljajo na trgu in ne spadajo med nevarne 
kemikalije, izdelki pa se uporabljajo pri proizvodnji čevlje. 

 

 

 
Vprašanje ga. Petre Šolar (6.12.2022): 
Ker je bilo v gradivu nekoč omenjeno, da obstaja še ena (državna) komisija, prosim, da za naslednjo 
sejo pripravite gradivo o njihovih izsledkih, še zlasti me zanima področje varnosti pri delu. 
 
Odgovor: 
POROČILO O IMENOVANJU IN NAMENU DELOVANJA DELOVNE SKUPINE ZA ANALIZO VEČJE 
NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI 
 

I. Zakonska podlaga: 

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in za izvajanje 21. člena Uredbe o preprečevanju večjih 
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS št. 22/16 in 44/22 - ZVO-2) je dne 
26.9.2022 Minister za okolje in prostor Uroš Brežan s sklepom št.  35404-4/2022-2550-32 
imenoval delovno skupno za analizo večje nesreče z nevarnimi snovmi v podjetju Melamin d.d. 
Kočevje. 

II. Sestava delovne skupine: 

- Vodja delovne skupine: predstavnik MOP-Direktorat za okolje. 

Ostali člani: 
- predstavnika podjetja Melamin d.d. Kočevje, 
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- predstavnika SIQ, 

- predstavnika MOP – Direktorat za okolje 

- predstavnika MOP – IRSOP, 

- predstavnica MOP – ARSO, 

- predstavnika MZ – Urad za kemikalije, 

- predstavnika MO – URSZR, 

- predstavnika MO- IRSVNDN, 

- predstavnika Gasilske zveze Kočevje, 

- predstavnika MDDSZ – Inšpektorat za delo, 

- predstavnika NIJZ. 

 

III. Naloga delovne skupine je, da do 31. 3. 2023: 

a) analizira tehnične, organizacijske in vodstvene vidike eksplozije 12. maja 2022 v 
podjetju Melamin d.d Kočevje, 
b) pripravi poročilo o analizi izpusta nevarne snovi, ki vsebujejo ugotovitve glede vzrokov 
izpusta, glede ravnanj ob njem, glede vrste in obsega posledic izpusta, 
c) pripravi priporočila za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje, 
d) vsebinsko podpre izvedbo seminarja s povezano vsebino. 

 


