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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 4.2.2015

Številni ukrepi Cinkarne Celje v zvezi z domnevnim okoljskim vplivom
Pred dvema mesecema je Cinkarna Celje, d.d. na novinarski konferenci javnost seznanila
s podrobnimi rezultati druge faze Okoljskega skrbnega pregleda za vse svoje lokacije v
Sloveniji (Celje, Mozirje, Za Travnik, Bukovžlak). Takrat se je podjetje zavezalo, da bo o
vseh sproženih aktivnostih in rezultatih javnost sproti obveščalo.
V minulem času je Cinkarna Celje, d.d. tako:
1. Predala poročilo z vsemi prilogami na Ministrstvo za okolje in prostor ter se
udeležila skupnega uvodnega sestanka. V zvezi s tem je podjetje že obiskal
okoljski inšpektor, navodil v zvezi s potrebnimi nadaljnjimi ukrepi s strani MOP pa
še ni.
2. Pripravila seznam delavcev, ki v okviru svojih del in nalog prihajajo v stik z zemljo
in tistih, ki so uživali zelenjavo in sadje, pridelano na onesnaženih površinah
znotraj ograje podjetja (vrt in sadno drevje so bili sicer odstranjeni že takoj po
prejemu poročila). Omenjene delavce je podjetje pozvalo, da se udeležijo izvedbe
biomonitoringa, ki ga zanje naroča in plača podjetje. Odvzem vzorcev bo potekal
naslednji teden.
3. Pisno obvestila izvajalce protipoplavnih ukrepov o načinu zaščite njihovih delavcev
pred morebitnim vnosom nevarnih snovi v telo ter načinu izvajanja del, da se
prepreči morebiten vpliv na širše okolje.
4. S ciljem čim prejšnjega evidentiranja morebitnih vplivov na zdravje ljudi in okolje
se je Cinkarna povezala z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.
Glede na dane možnosti je laboratorij pripravil predlog pristopa k izvedbi priprave
Programa monitoringa površinskih in podzemnih vod in morebitnih potrebnih
ukrepov. Zaradi kompleksnosti problema predlaga fazni pristop k reševanju. V
teku je usklajevanje pred naročilom prve faze, ki zajema pripravo strokovnih
podlag za izvedbo Programa monitoringa.
5. Z namenom proaktivnega in celovitega delovanja je Cinkarna podrobno preučila
tudi vrsto podobnih primerov v Evropi in Ameriki ter 11 podjetjem z referencami
poslala povpraševanje za vodenje celovitega projekta Sanacije starih bremen v
Cinkarni Celje. Ponudbe pričakuje v enem mesecu.
O vseh rezultatih bo Cinkarna Celje, d.d. kot družbeno odgovorno podjetje javnost sproti
obveščala.
Uprava družbe
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