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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 16. 6. 2022

Spoznavanje Cinkarne je ključno za zaupanje
Približno 600 obiskovalcev si je minuli konec tedna z zanimanjem ogledalo
proizvodnjo Cinkarne Celje v Celju in Mozirju. Podjetje je Dan odprtih vrat
pripravilo z namenom, da ljudem čim bolj praktično prikaže svoje izdelke ter
njihovo uporabo v vsakdanjem življenju.
Že pred uradnim začetkom dogodka so se na parkirišču podjetja začeli zbirati prvi
obiskovalci, med katerimi je bilo veliko okoliških prebivalcev.
»Vesel sem, da sem se odločil, da prideva s sinom na vašo prireditev. Sem "star" Celjan,
pa šele sedaj vidim, kako malo sem vedel o podjetju,« je povedal eden od obiskovalcev.
Prav temu je bilo tudi namenjeno sobotno dopoldne, je dogajanje povzel predsednik
Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok: »Da se podjetje lahko razvija, mora sodelovati z vsemi
deležniki, delničarji, zaposlenimi, občinami, društvi, klubi, šolami, pa tudi z lokalno
skupnostjo. Pomembno je, da se spoznavamo, ker je to temelj zaupanja, zaupanje pa
spodbuja medsebojno sodelovanje ter obojestransko omogoča rast in razvoj.«
Največ zanimanja obiskovalcev so požele agro stojnica z eksotičnimi semeni, ki so jih
obiskovalci lahko odnesli domov, stojnica s predstavitvijo procesa izdelave titanovega
dioksida, stojnica s predstavitvami različnih kemijskih poskusov, možnosti zaposlitve in
štipendiranja ter prikaz gašenja s peno.
Obiskovalci so se zapeljali do Za Travnika in Bukovžlaka, si ogledali novo pridobitev
sončnih celic na strehah proizvodnje v Celju, se sprehodili po proizvodnji masterbatchev
in praškastih lakov v Mozirju in poskusili vaflje, pečene v pekaču, tefloniziranem v
proizvodnji Polimerov v Celju.
»Ko smo začenjali s peko vafljev, smo uporabljali veliko olja, da se masa ni prijemala na
pekač. Potem smo vzpostavili sodelovanje s Poslovno enoto Polimeri Cinkarne Celje, kjer
nam od takrat pekače zaščitijo s kakovostno teflonsko zaščito, zaradi česar praktično ne
uporabljamo več olja,« je izkušnjo poslovnega sodelovanja opisala Ines Gabriel za
podjetje Vafl.
Dan odprtih vrat so obiskali tudi predstavniki ŽKK Cinkarna Celje, NK Celje, RK Celje
Pivovarna Laško, Hokejskega kluba Celje, Atletskega društva Kladivar in mnogi drugi.
V zadnjih 4 letih je podjetje klubom, društvom, izobraževalnim institucijam in krajevnim
skupnostim namenilo 2,5 milijona evrov sponzorskih in donatorskih sredstev. Cinkarna
Celje bo s tovrstno finančno podporo predvsem lokalnemu okolju, ob ustrezni rasti in
potrebnemu razvoju, nadaljevala tudi v prihodnje.
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