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Skozi družabne igre o pomenu kemije za naš vsakdan

Ali veste, kje vse so izdelki Cinkarne pri vas doma?
Cinkarna Celje je letos stara 146 let. Skozi obdobja se jo preoblikovala in
svoje delovanje ves čas izboljševala. O njej se moramo zavedati dveh
stvari: izdelki Cinkarne so skoraj nujni za način življenja, kot ga živimo
danes. Poleg tega pa podjetje s številnimi projekti in izboljšavami
odgovorno skrbi za varno delovanje v lokalnem okolju, zmanjšuje porabo
energije in količino odpadkov.
Eden izmed omenjenih projektov je tudi natečaj za osnovne in srednje šole v regiji. Letošnji 11.
je potekal pod naslovom Poišči izdelke Cinkarne. Mladi so tokrat izdelovali družabne igre na temo,
kje vse so izdelki podjetja prisotni v njihovem vsakdanjem življenju.
Žveplova kislina je namreč v akumulatorjih avtomobilov, titanov dioksid je v kozmetiki, zdravilih,
barvah ali papirju, cinkove zlitine so v okovju, masterbatchi so osnova za vse plastične izdelke,
gospodinjski aparati so zaščiteni s praškastimi laki. Seznam se nadaljuje in nadaljuje… Torej so
izdelki Cinkarne povsod okoli nas, čeprav se tega skoraj ne zavedamo.
Predsednik Uprave – generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina je ob tem povedal: »Glede
na trenutne razmere na trgu smo veseli, da smo še izboljšali uspešnost svojega poslovanja. Naše
prednosti so prilagodljivost, hitra odzivnost in dobro načrtovanje količine zalog. Enako
pomemben, kot je poslovni uspeh, pa nam je tudi odgovoren odnos do okolja, v katerem
delujemo. Pomembno se nam zdi, da ljudje poznajo naše delo in izdelke, zato vsako leto
organiziramo kakšen dogodek in pripravimo natečaj za mlade.«
560 mladih izdelalo več kot 40 družabnih iger
V letošnjem natečaju je sodelovalo več kot 500 mladih, ki so izdelali zelo raznolike, izvirne
družabne igre. Z nekaterimi od njih se boste lahko v prihodnjih dneh igrali v Osrednji knjižnici
Celje in tako preizkusili svoje poznavanje o Cinkarni.
»Naši kemijski proizvodi so prisotni v življenju vsakega izmed nas. Fasadne barve, sredstva za
zaščito pred rjavenjem in za ekološko pridelavo sadja in zelenjave, praškasti laki za zaščito delov
v avtomobilu in za barvanje pohištva. Potem pa je tu še titanov dioksid, ki je npr. v oblačilih,
avtomobilskih gumah, sončnih kremah, premazih za les,… Vse to uporabljamo. Natečaji so dobra
priložnost, da na zabaven in preprost način raziskujemo, kje vse so naši izdelki prisotni in kako
zelo jih potrebujemo,« je ob zaključku natečaja povedala Članica Uprave – tehnična direktorica
Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.
Zmanjševanje odpadkov na vseh ravneh
Izvedba natečaja je vsako leto povezana tudi s kakšno novostjo. Tokrat je razpis izšel zgolj v
elektronski obliki, saj je zmanjševanje odpadkov na vseh ravneh ena od pomembnih usmeritev
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podjetja. Z vrsto ukrepov za izboljšanje sistema ravnanja z odpadki naj bi sicer že letos dosegli 5
odstotkov manj posameznih odpadkov.

Dodatne informacije: Nikolaja Podgoršek Selič, Članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje
(vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si).
Avtor fotografij: Blaž Črepinšek
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