
Vsaka kapljica vode steje

15. natečaj Cinkarne Celje za osnovne in srednje šole 



O uporabi vode 
Tako kot vsa živa bitja za svoj obstoj potrebujemo čisto vodo, 
tudi vsak proizvodni proces med drugim za normalno delovanje 
potrebuje vodo. Kot odgovorna družba se pomena uporabe te 
življenjsko pomembne tekočine še kako zavedamo. Raziskovalne 
skupine z različnimi projekti odkrivajo, kako porabiti čim manj 
vode oz. jo uporabiti ponovno. S ciljem ponovno uporabiti vodo 
iz komunalne čistilne naprave načrtujemo postavitev pilotne 
naprave. Verjamemo, da bomo z njeno pomočjo uspeli začrtati 
in izvesti tehnološki postopek, ki bo še ena kapljica v morje 
ukrepov, s katerimi skušamo čim bolj sobivati z okoljem. 

Povabljeni k sodelovanju v natečaju, ki bo zaradi 15. obletnice 
ob zaključku zagotovo še posebej slovesen. 

Aleš SKOK
Predsednik uprave 

Nikolaja PODGORŠEK 
SELIČ

Članica uprave - 
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Povabilo k 
sodelovanju 
Vabimo vas, da v letošnjem natečaju skupaj oblikujemo 150 kapljic z motivi 
vode, ki jih bomo sestavili v podobo 150 let, kolikor praznuje naše podjetje 
prihodnje leto. Z akcijo bomo na eni strani obeležili visok jubilej podjetja, na 
drugi strani pa opozorili na odgovorno ravnanje z vodo, kjer šteje prav vsaka 
kapljica.

Izziv 
Na A4 list prerišite obliko kapljice. Za obliko kapljice uporabite predlogo 
v prilogi. Nato v obliko kapljice naslikajte poljuben motiv po opazovanju, 
povezan z vodo. Lahko se odpravite do bližnjega potoka in upodobite 
njegovo žuborenje, morda vas navdušujejo kapljice jutranje rose ali pa vas 
bo za slikanje navdihnil gorski izvir na družinskem izletu. 

Če raje, kot vrtite čopič, posežete po fotoaparatu, vas vabimo, da na 
natečaju sodelujete z največ tremi fotografijami na zgoraj opisano tematiko. 
Fotografije morajo biti visoke kakovosti in še ne javno objavljene. 



LIKOVNA TEHNIKA

akvarelne barve

POMEMBNO

vsak učenec ali dijak lahko sodeluje z največ tremi 
samostojnimi izdelki – risbami ali fotografijami. Prosimo vas, 

da nam pošljete kakovostne fotografije likovnih del zaradi 
morebitnega poznejšega tiska na plakate.

Med vsemi pravočasno prispelimi fotografijami likovnih del 
bo strokovna komisija izbrala najboljše v treh triadah OŠ in v 

kategoriji SŠ in jih nagradila. 

Do 9. 9. 2022 nam na vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si sporočite 
predvideno število sodelujočih na natečaju. Na podlagi vaše 

ocene vam bomo na šole poslali pripadajoč material. 

Rok za oddajo del je 28. 2. 2023. Zaključna slovesnost bo 
predvidoma maja 2023. O njej vas bomo pravočasno obvestili. 


