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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 22. 5. 2020

V Cinkarni Celje Skrbimo, da lepše živimo
V okviru 12. natečaja za osnovne in srednje šole so mladi letos razmišljali, kako
je podjetje okoljsko napredovalo v svojih 147 letih delovanja. Sodelovali so
učenci in dijaki kar 33 šol s Celjskega.
Nove tehnologije, napredne raziskave in vlaganje v razvoj so intenzivno zaznamovali
zadnja desetletja delovanja podjetja. Danes ločujemo več kot 30 različnih vrst odpadkov,
v zadnjih 4 letih pa smo njihovo količino zmanjšali za tretjino. Svetila zamenjujemo z
varčnejšimi, vse več komunikacije je elektronske, sodelavci skrbno prispevajo ideje za
izboljšave v procesu, …
Zato smo natečaj letos poimenovali Skrbimo, da lepše živimo in skozi ustvarjanje
izdelkov skušali pokazati napredek podjetja v skrbi za okolje, v katerem delujemo.
Mladi so se lotili izdelovanja raznolikih velikih in manjših okvirjev za očala, skoznje pa
prikazali pogled na vse te spremembe, napredek, razvoj tehnik za lepši jutri. Spretnejši s
tehniko so snemali videe o skrbi za naravne vire in razmišljali, kako to počnejo sami.
Nagrajeni izdelki šolarjev od Mozirja do Planine pri Sevnici
Najbolj doživet video so posneli najmlajši iz Podružnične osnovne šole (POŠ) Trnava,
zmagovalni izdelek prve triade so poslali učenci POŠ Kalobje, v drugi triadi so najboljši
pogled skozi očala prispevali učenci POŠ Socka, v tretji triadi je zmagal izdelek Osnovne
šole Mozirje, med srednjimi šolami pa je najbolj izstopal izdelek Srednje šole za
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.
Prejemniki posebnih nagrad za izstopajoča dela so še predstavniki OŠ Planina pri Sevnici,
OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Lava, OŠ Rečica ob Savinji in Gimnazija Celje Center. Vsem
iskreno čestitamo!
Zaradi aktualne situacije bo zaključna prireditev letos odpadla, nagrade pa bomo dostavili
na šole.
Veseli smo velikega odziva izobraževalnih institucij. Največja zahvala pri tem gre
zavzetim mentorjem, ki vsako leto spodbudijo mlade k ustvarjalnemu razmišljanju o
pomenu obstoja kemijske industrije.
Izdelke
mladih
ustvarjalcev
najdete
na
spletni
https://www.cinkarna.si/si/druzbena-odgovornost/odgovornost-do-okolja-inskupnosti/sodelovanje-s-solami.
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