Likovna naloga: Naslikajte
našo poslovno enoto ali službo

Pozdravljeni, mladi ustvarjalci!

Vsako leto vas več kot tisoč otrok nestrpno pričakuje, pred kakšen izziv
vas bomo postavili. Zelo sva vesela vašega odziva, zato bo tokratni natečaj
že 9. po vrsti. Tudi zanj upava, da bo izobraževalen in zabaven hkrati.
Letošnje šolsko leto bosta pred vami bela majčka in bel list papirja. Vse
ostalo je odvisno od vaših idej, kreativnosti in ustvarjalnosti.
Tisti, ki ste v preteklih letih že sodelovali z nami veste, da se tudi v tekstilu
in papirju skriva naš glavni proizvod – pigment titanov dioksid. Toda v
podjetju delamo še veliko drugih izdelkov, npr. žico, pločevino, material
za gradnjo, zemljo za rože in še in še. Naših proizvodov pa v trgovinah
ne bi bilo brez strokovnjakov za razvoj, oglaševanje, tistih, ki odgovorno
ravnajo z denarjem ali skrbijo za lepo okolico podjetja.
Verjameva, da boste znova izdelali odlične izdelke– in morda osvojili tudi
eno od glavnih nagrad.
Zdaj pa se hitro lotite dela. Skozi navodila vas bosta popeljali maskoti
podjetja Cinka in Cinko.
Veseliva se že vaših izdelkov in našega zaključnega srečanja!
Lepo vas pozdravljava!

Nikolaja Podgoršek Selič
Članica uprave – tehnična direktorica

Tomaž Benčina
Predsednik uprave – generalni direktor

Na belo majčko naslikajte katerokoli poslovno
enoto ali službo podjetja. Skupaj jih je 17. Pri
iskanju idej si lahko pomagate z opisi v tej
brošuri, pobrskate na www.cinkarna.si ali na
www.facebook.si/cinkarnacelje. Eno majčko
lahko poslika največ en učenec.
Kot ste že vajeni iz preteklih let, vam bomo
nekaj materiala poslali tudi na šole. Komplet
vsebuje 17 belih majic in pripadajočo količino
barv ter flumastrov za risanje na tekstil. Šola
lahko naroči največ 2 kompleta (34) majic in
pripadajočih barv. Pomembno je, da so na 17-ih
majicah predstavljene čisto vse službe podjetja
(17) , torej da se motivi v enem kompletu ne
ponovijo.

Ker vemo, da bo nekatere lažje upodobiti kot
druge, vam izdamo skrivnost: izbrali bomo
najboljšo poslikavo majice za vsako enoto ali
službo... Tako se splača potruditi tam, kjer bodo
morda drugi obupali, kajne?

www.cinkarna.si
/cinkarnacelje

Do petka, 21. oktobra 2016, nam na spodnje
kontakte sporočite, koliko majic katerih
velikosti boste poslikali (8, 10, 12 , 14, S, M ali L).
Komplet, ki vam ga bo nato pripeljal naš
voznik, bo vseboval naročeno število majic in
pripadajočo količino barv.
Razvoz materiala se bo predvidoma začel
po jesenskih počitnicah, o čemer vas bomo
predhodno obvestili.
V primeru, da tehnika ni primerna za vaše
učence, lahko na natečaju sodelujete tudi tako,
da rišete ali slikate na bele liste. Na 17 belih A3
listov lahko učenci naslikajo 17 služb podjetja.
Tudi v kategoriji upodobitev na papirju bomo
za vsako službo izbrali po en najboljši izdelek.
Razvoz materiala v tem primeru ni predviden.

Pomembne informacije:
Poslikane majčke in slike na papirju
fotografirajte. Fotografije izdelkov pričakujemo
do petka, 28. aprila 2017, na naslovu vodstvo.
tajnistvo@cinkarna.si. V e-pošti nujno dopišite
ime, priimek avtorja, razred, mentor, šola in
službo oz. enoto, ki ste jo upodobili. Vljudno
prosimo, da so majčke pred fotografiranjem
skrbno poravnane in prelikane z likalnikom, da
bo motiv dobro viden in pozneje obstojen.
Nagradili bomo po eno sliko in eno majčko za
vsako službo in enoto, skupaj 34 glavnih nagrad
(torej eno sliko in eno majčko za upodobitev
Službe za varovanje okolja, itd.).
Vsem sodelujočim za nagrado ostanejo majčke,
za katere že zdaj vabimo, da se oblečeni vanje
udeležite tudi zaključne slovesnosti, na kateri
ne bo manjkala malica in zanimivo dopoldne.
Najboljše izdelke bomo že pred zaključno
prireditvijo prevzeli in z njimi pripravili razstavo,
avtorje pa nagradili z glavnimi nagradami.
O datumu in lokaciji zaključne prireditve ter
razstave vam razkrijemo spomladi, ko bo
komisija izbrala najboljša dela.

Merila za izbor najboljših:

• Čim bolj kreativna in hkrati
nazorna predstavitev
posamezne enote/službe
• Izvirnost likovnega dela
• Upoštevanje pogleda od daleč
Dodatne informacije:
vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si ali na
03 427 61 01 (ga. Barbara), potek natečaja pa
lahko spremljate tudi tako, da všečkate našo FB
stran: www.facebook.si/cinkarnacelje.
Mentorje letos posebej vabimo, da posnamete
ali pofotografirate že vaš proces ustvarjanja
in ga delite z nami na naši FB strani ali nam
pošljete videe in fotografije na vodstvo.
tajnistvo@cinkarna.si še pred zaključkom
natečaja. S pripisom, da starši dovoljujejo
objavo. Z veseljem bomo utrinke tudi objavili.

9. šolski natečaj
Cinkarne Celje
2016/17

Naše podjetje v Celju deluje že 143 let. V njem trenutno dela nekaj manj kot 1000 ljudi
v šestih poslovnih enotah in enajstih službah pod skrbnim in preudarnim vodenjem
uprave podjetja. Večino svojih proizvodov prodamo na tujih trgih, a če boste podrobno
brali spodnje opise, boste zagotovo tudi doma prepoznali kakšen naš izdelek.
Na kratko predstavljamo vse naše enote in službe. Verjamemo, da boste malo
presenečeni nad velikostjo in raznolikostjo podjetja, hkrati pa upamo, da boste
spoznali veliko novih služb in različnih delovnih mest.

PE Metalurgija

PE Kemija
Mozirje

V metalurških obratih proizvajamo titancinkovo
pločevino (za strehe in fasade), cinkovo žico (za
zaščito kovin) in anode (ščitijo zemeljske cevovode in
kovinske konstrukcje v morski vodi).

Enota izdeluje praškaste lake (Ekolak), to so barve
v prahu, s katerimi zaščitijo ohišja gospodinjskih
aparatov, delov v atomobilski industriji... Naš produkt
so tudi CC Mastri – masterbatchi. To so barvne
granule, ki se uporabljajo za barvanje različnih
polimernih materialov – pri embalaži, v gradbeništvu,
v elektrotehniki, pa tudi v gospodinjstvu.

PE Kemija Celje
PE Polimeri
Poslovna enota
predeluje polimerne
materiale kot sta guma
in teflon. Z njimi zaščitijo
kovinske ventile, cevi,
posode in mešala, ki se
uporabljajo predvsem v
kemični, farmacevtski in
prehrambeni industriji.

V Kemiji Celje proizvajamo rastlinska zaščitna
sredstva na osnovi bakra (Cuprablau), ki pomaga
pri zatiranju bakterijskih bolezni na rastlinah.
Izdelujemo tudi gradbene mase za fasade, malte,
omete, lepila za keramične ploščice (Nivedur).
Zelo prepoznaven proizvod pa so tudi naši rastni
substrati (Humovit) za zasaditev balkonskih
cvetlic, presajanje zelenjave, sejanje trave, ipd.

V poslovni enoti s pomočjo sodobnih naprav
skrbijo, da odpravljajo napake na strojih,
še preden pride do okvare. In takrat, ko
se vendarle kaj pokvari, hitro poskrbijo za
popravilo. Skrbijo pa tudi za to, da naprave
dobijo energijo (elektriko, plin, vodo, paro,
stisnjen zrak). Tudi lepo urejena okolica
je njihova zasluga in na skrb za tovorna in
osebna vozila ne smemo pozabiti.

PE
Vzdrževanje
in energetika

PE Titanov dioksid

Kadrovsko
splošna
služba
Je tista, ki v podjetje
pripelje nove sodelavce
in nato skrbi za njihovo
izobraževanje. Tu so
zaposleni tudi vratarji, ki
sprejmejo naše goste pri
vhodu v podjetje in čistilke,
ki skrbijo za red in čistočo v
naših prostorih.

Pigmentni titanov dioksid je bela anorganska snov,
ki dobro pokriva ali posvetljuje materiale, katerim je
dodana. Najdemo ga v barvah in lakih, vseh vrstah
plastike in papirja, torbah, čevljih, gumah, keramiki,
v žvečilkah, zdravilih, zobnih pastah, kozmetiki,...
Skoraj vsepovsod.

Služba za varnost in
zdravje pri delu
Izobražuje delavce za varno delo, nadzira ali so
pogoji dela za delavce ustrezni, skrbi za to, da so
delavci opremljeni z ustrezno osebno varovalno
opremo, da so na delovnih mestih opozorila o
možnosti nevarnosti. Tu so zaposleni tudi naši
gasilci, ki varujejo podjetje pred požarom. Skrbijo
pa tudi za zdravje pri delu tako, da organizirajo
poučna predavanja, občasne meritve sladkorja in
maščob v krvi ter podobno.

Služba za
varstvo
okolja

Stalno nadzira delovanje naših čistilnih naprav, izvaja meritve in o njih poroča. Skrbi
za to, da imamo vedno manj odpadkov in
čim manj obremenjujemo okolje.

Marketing

Služba za
raziskave in
razvoj
Je naša »prihodnost«. V
njej razvijajo nove izdelke,
izboljšujejo obstoječe in
iščejo rešitve, ki bodo na
trgu šele čez leta.

Služba
kakovosti

Skrbi za nabavo surovin in prodajo izdelkov,
načrtuje in izvaja promocijo naših izdelkov na
sejmih, v trgovinah, preko spleta. Surovine in
izdelke je potrebno pripeljati in odpeljati in v
vmesnem času tudi skladiščiti in vse to se odvija
v našem Marketingu.

Finančna služba
Skrbi, da podjetje pametno
ravna z denarjem. Ima
pregled nad podatki o
zaslužku podjetja in bdi nad
njegovo porabo.

Pazi, da so naši
produkti kakovostni
in v skladu z vsemi
standardi, ki veljajo v
Evropi ali po svetu.

Računovodska služba
Obračunava naše stroške skladno z
računovodskimi standardi. Skrbi tudi,
da imamo vsak mesec plačo.

Služba
informatike

Pravna služba
Sestavlja in natančno
prebira pogodbe, ki jih
podjetje sklepa z drugimi
podjetji. Na splošno
skrbi, da podjetje posluje
tako, kot zahteva zakon.

Investicijska
služba
Skrbi za gradnjo in
vzdrževanje naših stavb, cest,
kanalizacije. Tudi za varnost
pregradnih teles na naših
napravah za odstranjevanje
odpadkov poskrbijo oni.

Skrbi, da brezhibno delujejo naši računalniki.
Zato smo vedno dobro informirani o dogodkih in
dejanjih znotraj in zunaj podjetja.

