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Dobri rezultati poslovanja podlaga za naložbe v večje 
trajnostne projekte 
 
Cinkarna Celje je prvo trimesečje leta zaključila s 15,6 milijona evrov čistega 

dobička. Največ sredstev je vložila v proizvodnjo titanovega dioksida in sanacijo 

Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak.  

 

Podjetje je predstavilo tudi novo največjo pridobitev s področja obnovljivih virov 

energije do zdaj. To sta dve sončni elektrarni s skupno močjo 1,5 MWp, ki bosta 

s proizvodnjo 1,64 GWh/leto pokrili odstotek in pol letne porabe energije. Že v 

letošnjem letu bo postavila dodatne zmogljivosti z močjo 2,1 MWp. Po načrtih bo 

sledila postavitev dodanih sončnih elektrarn, ki bi skupaj zmogle pokriti 10 

odstotkov letne porabe. 
 

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju 2022 ustvarila 66,4 milijonov evrov prihodkov od 

prodaje oz. tretjino več od primerljivega obdobja lani.  

 

»Rezultat je posledica dobre količinske prodaje in povečanja cen na trgu titanovega 

dioksida. Na ta način smo uspeli premostiti visoko povišanje cen surovin in energentov. 

Odlični rezultati poslovanja nam omogočajo, da se lotevamo tudi večjih trajnostno 

naravnanih dolgoročnih projektov,« je pojasnil predsednik Uprave Aleš Skok. 

 

Poslovni izid iz poslovanja z odpisi EBITDA je dosegel 22,4 milijonov evrov, to je nekaj 

manj kot 34 odstotkov dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 

79 odstotkov. V prvem trimesečju leta je podjetje za naložbe, nakup nadomestne opreme 

in okoljske naložbe porabilo 1,8 milijonov evrov oz. 13 odstotkov načrtovanih sredstev. 

Največ naložbenih sredstev so namenili proizvodnji titanovega dioksida, večino načrtovanih 

sredstev na področju koriščenja okoljskih rezervacij pa za sanacijo Odlagališča nenevarnih 

odpadkov Bukovžlak, kjer dela potekajo po načrtu.  
 

Sončne elektrarne največja naložba v trajnostni razvoj do zdaj 

V Cinkarni Celje sicer večji del aktivnosti usmerjajo v trajnostni razvoj in krožno 

gospodarstvo. Med drugim pripravljajo podlage za izračun ogljičnega odtisa nekaterih 

proizvodov, za izdelavo toplotne in masne bilance proizvodnje titanovega dioksida, 

izločujejo več bele sadre, razvijajo postopek predelave odpadne 23 % žveplove (IV) kisline, 

pri koncu je tudi idejni projekt alternativne možnosti dobave tehnološke vode iz Komunalne 

čistilne naprave Tremerje. 

 

Največjo naložbo v obnovljive vire energije do zdaj pa predstavljata sončni elektrarni s 

skupno močjo 1,5 MWp. Glede na povprečno osončenost na lokaciji pričakujejo 1100 

obratovalnih ur in proizvodnjo 1,64 GWh letno. 

 

»Proizvedena električna energija bo pokrila približno 1,5 odstotka letne porabe podjetja, s 

takšno proizvodnjo pa bomo zmanjšali emisije CO2 za 804 tone na leto. V 5 letih 

načrtujemo izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na strehah objektov v Celju in v Mozirju 

z ocenjeno instalirano močjo najmanj 9 MWp, kar bo predstavljalo 10 odstotkov letno 

porabljene električne energije v podjetju, izpusti CO2 pa bodo nižji za slabih 5000 ton 
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letno,« je načrte predstavila Članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja 

Podgoršek Selič. 

  

Sončno elektrarno na objektu Valjarna ob Kidričevi cesti je postavilo podjetje Petrol. Član 

uprave mag. Jože Bajuk: »V okviru skupine Petrol v regiji JV Evrope trenutno obratujejo 

že 2 vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in 6 malih hidroelektrarn. S tovrstnimi 

projekti pomembno prispevamo k reševanju aktualne energetske krize in hkrati dolgoročno 

krepimo samooskrbo in energetsko tranzicijo. Želimo si, da bi dobri praksi Cinkarne Celje 

sledila tudi druga podjetja.«  

 

Manjšo sončno elektrarno na objektu Polimeri ob vzhodni Ložnici je izdelalo podjetje Sol 

Navitas. »Vpliva na okolje v času delovanja sončnih elektrarn praktično ni. Treba jih je 

redno vzdrževati, čistiti, menjati izrabljene dele in nadzorovati delovanje, a stranskih 

učinkov v obliki odpadkov ni, tudi za to ima takšen način izrabe energije ogromen 

potencial,« je povedal tehnični direktor Sol Navitas Peter Soršak.  

 

Dobro poslovanje in podpora lokalnemu okolju z roko v roki 

Podjetje je objavo rezultatov in naložb sklenilo s čestitko Ženskemu košarkarskemu klubu 

Cinkarna Celje ob osvojitvi naslova državnih prvakinj. Dekleta so letos osvojila 16. naslov 

pokalnih prvakinj Slovenije in 3. naslov prvakinj v mednarodni WABA ligi. Predsednik kluba 

Borut Kop: 

 

»Ob tej priložnosti se želim v imenu našega kluba, pa tudi v imenu preostalih celjskih 

športnih kolektivov podjetju zahvaliti za njeno družbeno odgovorno politiko in vlaganja v 

celjski šport, saj je Cinkarna zadnja leta zagotovo največji celjski podpornik športa, brez 

katerega ne bi bilo vseh uspehov celjskih športnikov in športnic, na katere smo prebivalci 

mesta tako zelo ponosni.«  

 

Cinkarna Celje z različnimi aktivnostmi že leta podpira domače kulturne ustvarjalce, 

športnike, izobraževalne institucije in je pomemben soigralec skoraj vseh dogodkov v 

mestu.  

 

Z namenom krepitve vzajemnega dobrega sodelovanja zato podjetje letos vabi na  

Dan odprtih vrat podjetja, ki bo v soboto, 11. 6. 2022, od 9.00 do 12.00. Vabljeni 

k obisku. Več informacij najdete na www.cinkarna.si/novice.  

 

http://www.cinkarna.si/novice

