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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 21. 6. 2021

Učenci so se naenkrat sami javljali za spraševanje
Na letošnjem 13. ustvarjalnem natečaju Cinkarne Celje je sodelovalo več kot 500 učencev osnovnih
in srednjih šol iz regije. Cilj natečaja je bil z inovativno idejo, orodjem in barvami, ki vsebujejo
titanov dioksid, stare stole predelati v zanimiva, sodobna in uporabna sedala.
»V razredu nam prenovljeni stol služi kot stol za ustno spraševanje. Na njem se učenci lažje sprostijo in ob
branju spodbudnih misli tudi verjamejo v svoje znanje. Odkar ga imamo v učilnici, se čudežno sami javljajo in
si želijo biti med prvimi na vrsti,« je enega od zmagovalnih stolov komentirala mentorica, učiteljica tretjega
razreda OŠ Frana Roša Celje Mojca Merčnik.
Podjetje z natečaji že vrsto let mlade spodbuja k razmisleku o pomenu kemijskih proizvodov za vsakdanje
življenje.
»Titanov dioksid je bel pigment, ki je v naravi prisoten v različnih kamnitih in mineralnih peskih. Že približno
100 let ga proizvajalci dodajajo papirju, plastiki, gumi, lesu, tekstilu, keramiki, kozmetičnim izdelkom. TiO2 je
pomemben dodatek v barvah in lakih, saj dobro posvetljuje ali prekriva materiale, jim daje belino, jih ščiti pred
UV žarki in vremenskimi vplivi,« ,« je pomen proizvodnje titanovega dioksida pojasnila članica Uprave –
tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič in mladim čestitala za izjemne izdelke.
Na trajnostni natečaj prispelo 173 različnih prenovljenih stolov
Izdelki, pobarvani z barvami, ki vsebujejo titanov dioksid, počasneje bledijo ali razpokajo, barve so obstojnejše
in dobro ščitijo material. Predmeti, zaščiteni s takšnimi barvami, imajo daljšo življenjsko dobo in s tem
zmanjšujejo potrebo po kupovanju novih stvari.
»Smernice nam narekujejo odgovorno, trajnostno naravnano proizvodnjo. Na eni strani jo zagotavljamo s
sodobno procesno opremo, na drugi pa raziskujemo in vpeljujemo nove tehnike, s katerimi čim več odpadnega
materiala ponovno uporabimo. Tako že predelujemo belo sadro v uporabne mavčne plošče, predelujemo
ostanke pločevine, spodbujamo k recikliranju vsaj 30 različnih vrst odpadkov. Zelo smo veseli, da smo na zelo
praktičnem primeru prenove stolov pokazali, kako pomembna je kemija tudi za krožno gospodarstvo,« pa je
povedal predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.
Kljub dolgotrajnemu zaprtju šol je 50 mentorjev na 34 šolah mlade uspelo navdušiti, da so stole predelali in jim
vdahnili nov pomen.
Glavne nagrade so prejeli učenci prve triade OŠ Frana Kranjca Celje, druge triade OŠ Prebold, tretje triade VIZ
III. Rogaška Slatina in dijaki Gimnazije Celje Center. Podjetje je podelilo tudi dve posebni nagradi za izjemen
trud in prizadevnost ter izstopajoča izdelka učencem OŠ Frana Roša Celje in Srednji šoli za hortikulturo in
vizualne umetnosti.
Fotografije izdelkov natečaja: https://simplebooklet.com/nateajcinkarnecelje202021
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