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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 7. junij 2018

140 Cinkarnarjev S kolesom v službo
V Cinkarni Celje smo tudi letos izpeljali akcijo S kolesom v službo. Gre za že
tradicionalni dogodek podjetja, ki je vsako leto bolj množično zastopan. Letos smo k
sodelovanju privabili kar 140 sodelavcev, ki so že navsezgodaj nataknili čelade,
zavrteli pedala ter se podali na pot od doma do delovnega mesta.
Akcijo »S kolesom v službo« organiziramo že od leta 2011. Njegov namen je druženje in
povezovanje sodelavcev iz različnih poslovnih enot, vsak, ki v službo prikolesari, pa kaže tudi
pozitiven odnos do okolja in naredi nekaj za svoje zdravje.
Letos je v Celje v službo prikolesarilo 130 sodelavcev vseh treh izmen, približno 10 se jih je
na delo pripeljalo v Poslovno enoto Kemija Mozirje. Najdaljša razdalja, od koder so se
navsezgodaj v službo pripeljali 4 sodelavci, je bila 20 kilometrov.
Dogodek smo združili tudi z vsakoletno akcijo »Zdrav zajtrk«, ki ga pri vhodu v podjetje
prejmejo zaposleni.
»Svoje zaposlene cenimo in jim, če je to v skladu s strategijo podjetja in trenutnimi
možnostmi, radi stopimo nasproti. Z akcijo S kolesom v službo smo pod eno streho združili
več namenov – sodelavce spodbujati k aktivnemu življenju, z mislijo na okolje in jih
povezovati tudi na neformalni ravni. To vodi v kakovostno timsko delo, le-to pa daje dobre
rezultate podjetja,« je o uspešni akciji povedal predsednik uprave – generalni direktor
Cinkarne Celje Tomaž Benčina.
Cinkarna Celje sicer letos praznuje 145 let delovanja, mineva pa tudi 45 let od začetka
prevladujoče dejavnosti, to je proizvodnja in prodaja pigmenta titanovega dioksida. V okviru
jubilejev bomo med drugim jeseni v Muzeju novejše zgodovine Celje otvorili pregledno
razstavo produktov skozi čas in v sodelovanju s Civilno zaščito Mestne občine Celje in
Poklicno gasilsko enoto Celje organizirali taktično gasilsko vajo.
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