
LUKA MESEC (PS ZL): Gospod predsednik, spoštovani zbor, hvala za besedo! 
 Moje vprašanje se v bistvu bolj nanaša najprej na okoljsko ministrico in 
sicer me zanima, v zadnjih dneh je slovensko javnost v bistvu kar pretresla 
novica iz Cinkarne Celje, ker je bila namreč opravljena raziskava, ki jo je vodila 
poljska družba Environ Poland, ki je ugotovila, da Cinkarna Celje, ko so šli 
testirati pač zemljo v Mozirju, Za Travnikom in v Bukovžlaku, so ugotovili, da se 
na teh krajih nahaja kar 22 težkih, potencialno rakotvornih kovin in sicer nekje 
do 5 metrov v globino zemlje segajo. Odkrili so na primer antimon, arzen, 
kadmij, barij, svinec, nikelj in kobalt in tako dalje in tukaj se zdaj postavljajo vsaj 
tri vprašanja.  
 Prvo vprašanje je, kako je možno, da slovenska javnost do sedaj ni bila 
seznanjena s tem? Drugo vprašanje, ki je povezano s to, s prvim, je to: proti 
Sloveniji že teče postopek zaradi Cinkarne Celje, ker ga je Evropska komisija 
sprožila v začetku leta in Ministrstvo za okolje je takrat pri velenjskem podjetju 
Erico naročilo raziskavo. To podjetje je pa presenetljivo odkrilo, da nevarnih 
snovi na teh krajih ni, kar seveda zdaj nova raziskava poljskega podjetja 
postavlja na laž in me v bistvu v smislu s tem zanima kako je to možno in pa ali 
na ministrstvu že iščete potencialno odgovorne in kako boste ukrepali proti njim. 
 In pa potem še za gospoda ministra Počivalška pa je to vprašanje: 
Cinkarna Celje je trenutno v postopku privatizacije in kot smo videli že v 
določenih primerih v Sloveniji, recimo v Trboveljskem Lafargeu privatizacija tudi 
okoljsko še poslabša, ker so privatnemu lastniku še toliko bolj v interesu pač 
kratkoročni profiti in me zanima kaj boste v luči privatizacijskega procesa v 
zvezi s tem ukrenili. Zdaj, prvi problem je, da se bo verjetno znižala cena 
podjetij po tem razkritju, drugi problem pa je kako se lahko izognemo ekološki 
ali pa nadaljevanju katastrofe po privatizaciji tega podjetja. Hvala. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovarjata ministrica za okolje in 
prostor, gospa Irena Majcen in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
gospod Zdravko Počivalšek. Prosim. 
 
IRENA MAJCEN: Hvala, predsedujoči, spoštovane poslanke, poslanci, 
spoštovani poslanec Luka Mesec. 
 Pri odgovoru na vaša vprašanja bi začela s tem, da onesnaženost 
celjske kotline s težkimi kovinami je bila opredeljena s številnimi študijami. Na 
podlagi rezultatov analiz vzorcev, ki jih je bilo v zadnjih desetih letih na območju 
Celja več kot petsto je glede uredbe o mejnih opozorilnih in kritičnih emisijskih 
vrednosti nevarnih snovi v tleh dobrih šesto petdeset hektarov ožjega območja 
Celja prekomerno onesnaženega s težkimi kovinami, arnijem, svincem, cinkom, 
arzenom. 
 Onesnaženje in pa ta dejstva so posledica seveda pretekle industrijske 
dejavnosti pa tudi sedanje, ne samo v Celju ampak tudi njegovi okolici sama 
tovarna, torej Cinkarna Celje obratuje več kot sto trideset let. Res je, da se je z 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo pričelo tudi z implementacijo zakonodaje, 
kamor spada tudi problematika onesnaženosti tal oziroma tudi problematika 
tako imenovanih starih bremen. res je, da je bila uredba za sanacijo celjske 
kotline v začetku letošnjega leta na nek način pripravljena je pa bilo opozorjeno, 
da je potrebno pred tem postopkom na novo implementirati uredbo o tleh in še 
nekaj drugih dokumentov je, ki se vežejo na to uredbo. Zato bo ministrstvo 
nemudoma pristopilo k strokovni študiji, ki bo omogočila pripravo te uredbe o 
tleh. 
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 Zato se z vami ne strinjam, da so ti podatki tako pretresljivi, tako novi. 
Nekaj takšnega o čemer Slovenci do sedaj nismo bili seznanjeni. Res je, ko 
govorimo o postopkih proti Cinkarni Celje je lokacij za poimenovanje ali pa 
uporabljanje tega imena več; eno je proizvodnja današnja Cinkarne Celje, eno 
je odlagališče ne nevarnih trdnih odpadkov Bukovžlak, eno je odlagališče sadre 
Za Travnikom, potem je odlagališče sadre Bukovžlak, potem je območje 
proizvodnje v stari cinkarni pa območje Tehnopolisa pa proizvodnja današnje 
Cinkarne Celje in pa območje, kjer je občina Celje zgradila regionalni center za 
ravnanje z odpadki.  
 Pri samem inšpekcijskem nadzoru, ki je vezan predvsem na to, da je v 
Cinkarni Celje bilo izdano IPPS dovoljenje, na podlagi katerega so seveda za 
posamezne parametre bile določene mejne vrednosti in sama tovarna je dolžna 
v skladu z izdano odločbo poročati o monitoringih, ki se opravljajo tako za tla 
kot za podzemne vode kot tudi za zrak. In kadar so te mejne vrednosti 
prekoračene je ARSO dolžan obvestiti inšpekcijske družbe, ki potem ukrepajo. 
Tako da je inšpekcija v okviru tega izvajala redne in pa izredne nadzore v 
Cinkarni Celje, prav tako je bilo v letošnjem letu izdana ureditvena odločba v 
kateri je bilo naloženo, da mora do konca leta zaradi večkratnega puščanja 
cevovoda, po katerem transportira sadro na deponijo zamenjati prvih sedemsto 
metrov cevovoda. Nadalje je bila letos izdana ureditvena odločba družbi Nivo. 
In pri iskanju odgovornih je prav gotovo zelo pomembno, da se nakaže, če so 
kakšni indici, če so kakšna vedenja, torej na kateri objekt, na katero pravzaprav 
stopnjo tega postopka se obračate na ministrstvo, torej proti komu ukrepati. 
Samo delo na temu projektu zajema pravzaprav toliko ljudi, da je bistvenega 
pomena. Je pa res, da po Zakonu o varstvu okolja, je tisti, ki je lastnik oziroma 
povzročitelj, plača in tudi se vodijo inšpekcijski postopki, ko se ugotavlja kdo je / 
znak za konec razprave/ na teh področjih. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala gospa ministrica.  
 Nekaj časa je preostalo še gospodu ministru za odgovor… Ne, ni. Ali želi 
poslanec, gospod Mesec, dopolnitev vprašanja oziroma odgovora?  
 
LUKA MESEC (PS ZL): Hvala. 
 Gospo ministrico bi vprašal v bistvu kako si razlaga to diskrepanco med 
študijo podjetja, velenjskega podjetja Eriko in poljskega podjetja Environ in če v 
zvezi s tem tečejo kakšni preiskovalni postopki proti odgovornim? Za gospoda 
ministra pa ohranjam isto vprašanje kot prej.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
 Predlagamo, da damo gospodu ministru najprej čas za odgovor.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana predsedujoča, poslanke, poslanci, 
gospod Mesec. Jaz moram povedati, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ni pristojno za prodajo podjetij v deloma državni lasti, da je to, kot 
nosilec projekta, Ministrstvo za finance in tudi ne za izvajanje okoljske politike. 
Vendar pa moram povedati, da sem kljub vsemu zelo, zelo zaskrbljen, ker se 
ravno v procesu prodaje pričanje problematizirati okoljski vidik poslovanja  
Cinkarne Celje. In moram povedati, da se bomo v okviru vlade prizadevali, da 
se ti okoljski  problemi, za katere, jaz iz tega kar poznam, izvirajo iz preteklega 
obdobja, sanirajo. Gre za to, da mi ocenjujemo, da najverjetneje ni naključje, da 
so se te zadeve pojavile sedaj v procesu prodaje. In pričakujem tudi, da bo 
Slovenski državni holding naredil vse potrebno, da bi se zadeve, ki so pač sedaj 
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prišle v javnost, da te zadeve ne bi vplivale na prodajni proces in pa na ceno. 
Gre namreč za to, da je Cinkarna Celje podjetje s tisoč zaposlenimi, 150 milijoni 
evrov letnega prometa, več kot 80% svoje proizvodnje izvažajo na globalne 
trge. Začet je proces prodaje in sicer oktobra 2014 s povabilom na javno 
izbiranje neobvezujočih ponudb, da se 12.12., se pravi pred nekaj dnevi, objavil 
tudi izbor kandidatov, ki naj dajo zavezujoče ponudbe in verjamem, da bo 
Slovenski državni holding ta proces prodaje izpeljal s poudarkom na tem 
gospodarskem delu podjetja. Da pa bomo zadeve, ki so zgodovinsko gledano, 
obremenjevale okolje v Celju, morali rešiti. Verjamem pa, da tudi sedanje 
poslovanje, to kar smo slišali, poteka v okviru predpisanih okoljskih standardov. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
 Besedo dajem še gospe ministrici, Majcenovi. Izvolite. 
 
IRENA MAJCEN: Hvala. 
 Rada bi povedala, da je analiza, ki smo jo prejeli s strani tega podjetja, ki 
je zadnje delalo preiskave, obsežna. Da je treba najprej preveriti torej ali se 
globina jemanja vzorcev ujema pri obeh podjetjih, ali se tudi nabor vseh 
potrebnih / znak za konec razprave/ se mi danes zdi prehitro govoriti o 
morebitnih ukrepih. Prva naloga je preveriti samo poročilo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
 Poslanec gospod Luka Mesec. 
 
LUKA MESEC (PS ZL): Hvala. 
 Jaz bi vseeno na podlagi drugega odstavka, 264. člena predlagal, da 
Državni zbor o tej problematiki opravi razpravo. In sicer mislim, da nisem dobil 
zadovoljivih odgovorov na nobeno od treh vprašanj. Se pravi ne na to kakšna je 
zdravstvena ogroženost prebivalcev in kakšni so potencialni oziroma kakšni so 
predvideni ukrepi, da se stanje izboljša v celjski kotlini. Ne na to kaj se lahko v 
privatizacijskem postopku postori in ne na to, kako bomo poiskali odgovoren za 
nastalo stanje oziroma predvsem odgovorne za dolgoletno zavajanje javnosti 
na tem področju. Hvala.  
 


