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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje,dne: 16. oktober 2009

Razglasitev rezultatov natečaja Naslikaj si
nagrado
Danes je v prostorih podjetja Cinkarne Celje potekala prireditev na kateri so
razglasili rezultate finalnega izbora risbic, ki so jih osnovnošolci izdelali na
temo Živali na odlagališčih sadre.
Z željo po vzpodbujanju različnih oblik komuniciranja v okolju kjer delujemo smo tudi
letošnje leto organizirali natečaj Naslikaj si nagrado. Natečaj je bil namenjen
osnovnošolcem sedmih in osmih razredov. Glavni cilj natečaja je bil spoznavanje otrok z
delom okolja, ki ga ustvarja podjetje s svojo dejavnostjo. Tokratna tema natečaja je bila
»Živali na odlagališčih sadre«.
Tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič je v pozdravnem govoru predstavila
podjetje v zgodovini in sedanjosti. Opozorila je na razlike pri ravnanju z okoljem skozi
čas in predstavila pomen izdelkov iz proizvodnega programa v našem vsakdanjem
življenju. Dejala je tudi: »Trudimo se biti koristni in sprejemljivi za naše okolje. V tem
duhu ravnamo tudi z našim glavnim odpadkom – sadro. To je nenevarna snov, ki se
nahaja tudi v naravi in jo lahko na več mestih koristno uporabimo. V preteklih letih smo
jo skladiščili v obliki jezera, danes jo osušimo in delno prodamo kot nadomestek naravni.
Preostali del pa suho odlagamo. Tako bomo z leti lahko degradirano površino vrnili v
koristno uporabo. Prav ta odlagališča pa so ponudila svoj dom številnim živalim. Mnoge
od njih ste z vam lastno domišljijo in umetniško ustvarjalnostjo upodobili prav vi.«
Po zabavnem programu s čarodejem in izrečeni zahvali vsem sodelujočim je sledila
podelitev nagrad za izbrane slike, ki bodo skupaj s fotografskimi posnetki iz odlagališč
sadre sestavljale vsebino koledarja za prihodnje leto.
Nagrade so prejeli: Purnat Ines, OŠ Franja Kocbeka, Gornji grad, Oštir Marjana, OŠ s
prilagojenim programom Glazija, Celje, Virant Rok, OŠ Rogaška Slatina, Šljivar
Mirela, I. Osnovna šola Celje, Gerečnik Nejc, I. Osnovna šola Celje, Štrukelj Teja, OŠ
Nazarje, Kladnik Eva, OŠ Blaža Arniča, Luče, Sisuri Quendresa, Šola s prilagojenim
programom, Žalec, Arzenšek Tesa, OŠ Hudinja, Gračner Klara, OŠ Ljubno ob Savinji,
Sovinc Pil, OŠ Štore in Štarkl Eva, OŠ Lava, Celje.
Slike bodo na razstavi v jedilnici podjetja. Ob koncu leta pa jih bomo poklonili domu
starejših krajanov v Šentjurju.
Uprava družbe
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