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Cinkarna ima razvojni potencial, a za uresničitev ciljev potrebuje 

posluh države 

 
Vodstvo Cinkarne je na ministre naslovilo pobudo za razmislek o olajšavah 

energetsko intenzivnim podjetjem, ki so zaradi bremena dražjih surovin in 
energije vse manj konkurenčna tujim proizvajalcem. Podjetje je začelo z 

gradnjami sončnih elektrarn, pripravo projekta za proizvodnjo električne energije 
v obratu žveplene kisline in delno zamenjavo plina s kurilnim oljem. Po zdajšnjih 

projekcijah ima še veliko potencialov za razvoj, a mu bo država morala stopiti 
nasproti s pohitritvijo postopkov, olajšavami in sredstvi za trajnostni razvoj. 

 

Cinkarno Celje so danes obiskali gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja 
Fajon in državni sekretar Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. 

Marko Koprivc. Čeprav podjetje letos beleži odlične rezultate poslovanja, lastna sredstva 
usmerja predvsem v iskanje energetsko učinkovitih rešitev za stabilnost delovanja.  

 
Predsednik Uprave Aleš Skok: »Naše podjetje ne more preprosto ugasniti proizvodnje in 

jo spomladi znova zagnati. To pomeni veliko škodo na opremi, izgubo surovin, ki jih 
pripravljamo v notranjem procesu, in izgubo kupcev, ki bodo svojo nabavo preusmerili na 

tuje, predvsem azijske trge. Stroški energentov v Evropski uniji so vse višji, medtem pa 

konkurenca širi kapacitete predvsem na azijskih trgih, kjer so energenti in nekatere 
surovine dosegljive po bistveno nižjih cenah. Država je tista, ki lahko v tej energetski 

situaciji regulira cene oziroma bolj učinkovito deli finančno pomoč in tako energetsko 
intenzivnim podjetjem pomaga pri vzpostavitvi razmer za normalno delovanje.« 

 
Z olajšavami in pohitritvijo postopkov možnost ohranitve poslovanja 

 
V podjetju so se na aktualno situacijo odzvali z zakupom energentov, gradnjo sončnih 

elektrarn, ki bo do leta 2027 zmogla pokriti do 19 odstotkov porabe, z izkoriščanjem 

zviševanja tlaka pare pri sežigu žvepla (do tretjine potreb po energiji do leta 2024), 
možnostjo delne zamenjave plina in uporabo vode s komunalne čistilne naprave.  Računajo 

pa tudi na posluh države za razvojne priložnosti, ki jih še ima podjetje.  
 

»Med drugim preverjamo možnost širitve proizvodnje titanovega dioksida na obstoječi 
lokaciji in iščemo priložnosti za izkoriščanje rdeče sadre, naprimer kot gradbenega 

materiala za ceste, kot je to v praksi v tujini. Imamo potenciale za višjo kakovost in 
proizvodno zmogljivost, tu pa bi bile dobrodošle učinkovite olajšave, pohitritev postopkov, 

enotna interpretacija zakonodaje pri uradnikih in predvsem finančna podpora projektom 

za trajnostni razvoj.«  
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