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Zadeva: Prodaja Cinkarne Celje d.d.

Spoštovani,

v zvezi z medijsko odmevno nameravano prodajo deleža v Cinkarni Celje d.d. se v Mestni občini 
Celje sproža veliko polemik.

Obstaja namreč tveganje, da bi novi kupec zaprl obstoječe proizvodne enote v Celju in te enote 
predstavil v drugo, zanj bolj ugodno okolje izven meja Slovenije.

Ohranitev in nadaljevanje okoljsko sprejemljive proizvodnje v okviru obstoječe Cinkarne Celje 
d.d. je tako v izjemnem interesu Mestne občine Celje. Celjani in Celjanke si še nismo povsem 
opomogli od izgube številnih delovnih mest zaradi stečaja velikih družb kot so Emo, Gradis in 
Ceste mostovi Celje. Cinkarna Celje d.d. predstavlja pomembnega delodajalca na Celjskem, ki 
zaposluje okoli 1000 delavcev in redno sodeluje z okoli 100 podjetji. Zaprtje delujočih 
proizvodnih enot Cinkarne Celje d.d. bi imelo tako izjemno negativne posledice na ekonomsko - 
socialnem področju.

Še bistveno hujše posledice pa bi zaprtje proizvodnje Cinkarne Celje d.d. predstavljalo za okolje 
in posledično za zdravje prebivalcev. V Celju je namreč zaradi delovanja Cinkarne Celje d.d. oz. 
njenih neposrednih pravnih prednikov odprtih še nekaj ključnih ekoloških vprašanj, ki so do 
danes ostala nerešena, kot na primer opuščeno industrijsko območje stare Cinkarne, sanacija in 
rekultivacija odlagališča sadre v Bukovžlaku, sanacija ostalega območja proizvodnje Cinkarne 
Celje d.d., za katerega je nedavno poročilo ugotovilo, da so okoljsko še nesanirani.

Poleg tega izpostavljamo, da kljub večletnim prizadevanjem tako Mestne občine Celje kot 
resornega* ministrstva še ni bil sprejetdržavni predpis za sanacijo Celjske kotline. Takšen 
predpis, ki je sicer že nekaj časa v pripravi, bi omogočal celostno reševanje problematike 
Celjske kotline. Kot že poudarjeno, pomemben vidik te problematike predstavljajo tudi (ne pa 
izključno) nerešena okoljska vprašanja v povezavi z delovanjem Cinkarne Celje d.d.

Iz navedenih razlogov je Mestna občina Celje na 4. redni seji Mestnega sveta dne 24. 2. 2015 
obravnavala pobudo mestnega svetnika Matije Kovača za sprejem izjave Mestnega sveta Mestne 
občine Celje, v zvezi s prodajo Cinkarne Celje d.d. Mestni svetniki vseh političnih opcij so bili 
soglasni, da je v interesu Mestne občine Celje, da se pred prodajo večinskega deleža v Cinkarni 
Celje d.d. rešijo izjemno pereča in za varovanje zdravja in okolja ključna ekološka vprašanja, 
povezana z delovanjem tega podjetja, da se k sanaciji Celjske kotline pristopi celostno ter da se
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morebitnega kupca večinskega deleža te delniške družbe zaveže k nadaljevanju okoljsko 
sprejemljive proizvodnje.

Glede na navedeno je bil na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 24. 2. 2015 
soglasno sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Mestni svet Mestne občine Celje nasprotuje prodaji Cinkarne Celje d.d. vse dokler:
1. se ne sprejme strategija sanacije okoljskih bremen, nastalih zaradi delovanja 

Cinkarne Celje d.d. in njenih pravnih prednikov, ter hkrati zagotovi denarna sredstva 
za realizacijo te strategije;

2. država ne sprejme ustrezno zavezujočega predpisa za sanacijo Celjske kotline;
3. se kot pogoj prodaje za zainteresiranega kupca ne določi pogodbena zaveza za 

ohranitev in nadaljevanje okoljsko vzdržne proizvodnje na Celjskem.

Prosimo Vas, da se do navedenega sklepa pisno opredelite.

Lepo Vas pozdravljamo in Vam želimo uspešno delo.

Bojan Šrot, 
župan

Priloga:
predlog Mestnega svetnika Matije Kovača z dne 16. 2. 2015 
odpravek sklepa
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