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Cinkarna Celje vabi na obisk 
 
Kaj pravzaprav izdeluje metalurško-kemijsko podjetje, kot je Cinkarna Celje? Na katerih 
področjih dela potrebuje nove sodelavce in kakšna znanja morajo imeti? Kako skrbi za 

varno delo? Kako podjetje v svoje delovanje vpleta načela trajnostnega razvoja? In 
nenazadnje, kaj ima od dobrega poslovanja lokalno okolje? 

 

Cinkarna Celje vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 11. 6. 2022, od 9.00 do 12.00 na 
parkirišču pred podjetjem, Kidričeva 26, Celje (nasproti Harvey Normana) in v Poslovni enoti 

Kemija Mozirje, Ljubija 11, Mozirje.  

 
Cinkarna je podjetje z zelo raznolikim proizvodnim programom. Čeprav ga večina pozna predvsem 
po proizvodnji glavnega proizvoda, titanovega dioksida, izdeluje še veliko povsem drugačnih 
izdelkov, s katerimi se srečujemo v našem vsakdanjem življenju. 
 

Proizvodnja med drugim obsega izdelavo rastnih substratov in škropiv za ekološko pridelavo. Na 
stojnici bodo obiskovalci lahko agro strokovnjake vprašali vse o vzgoji trate, sadnega 
drevja in vrtnin, za domov pa si bodo izbrali semena eksotičnih rastlin in jih posejali v 
Humovit.  
 

V podjetju z gumo zaščitijo in teflonizirajo ventile ter velike posode za farmacevtske in kemijske 

procese. Obiskovalci si bodo ogledali načine tefloniziranja, nato pa se posladkali z vaflji, 
pečenimi na tefloniziranem pekaču.  
 
Zaposleni bodo na praktičen način prikazali, kako zapleten je proces izdelave titanovega dioksida. 

Iz vhodne črne surovine namreč s številnimi postopki izdelajo bel pigment, ki ga zaradi dobrih 

optičnih lastnosti dodajajo skoraj vsem izdelkom. Obiskovalci bodo lahko učinkovitost titanovega 

dioksida spoznavali na primeru beljenja sten. 
 
»Obiskovalcem bomo predstavili tudi vsa naša prizadevanja za varno delovno okolje in ukrepe, s 
katerimi je naša proizvodnja iz leta v leto manj obremenjujoča za okolje. Še več, pohvalimo se 
lahko s projekti, kot je ponovna uporaba vode, in namestitev sončnih elektrarn, ki bi lahko v 
naslednjih letih proizvedle do 10 odstotkov potrebne energije za proizvodnjo,« je strnila misli 
članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič in napovedala možnost ogleda 

lokacij Za Travnik in Bukovžlak.  

 
V Mozirju na ogled proizvodnja mastrov in praškastih lakov 
 
V Mozirju si bodo obiskovalci lahko ogledali dva proizvodna procesa, t.j. masterbatchev – barvnih 
granul, ki jih proizvajalci dodajajo za obarvanje in zagotavljanje drugih lastnosti plastičnih izdelkov, 

na primer ohišjem računalnikov ali telefonov. In praškastih lakov, s katerimi so na primer zaščiteni 
(polakirani) gospodinjski aparati, vrtna oprema, žaluzije ali ogrodja, ki so izpostavljena različnim 
vplivom, tudi vremenskim.  
 
»Presenečeni smo nad pozitivnim odzivom okolice na najavo dogodka. Vemo, da je kemija včasih 
zapletena, a se moramo zavedati, da je povsod okoli nas in da brez nje ne bi bilo marsikaterega 
udobja, ki ga jemljemo za samoumevnega. Potrudili se bomo, da bomo upravičili zaupanje 

lokalnega okolja v nas. Prav je, da ljudje dobijo priložnost kaj vprašati in si ogledati, kaj jim 
prinaša tako podjetje,« je namen dogodka povzel predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.  

 
Na obeh lokacijah za obiskovalce pripravljajo številna presenečenja, med najmlajše se bosta 
pomešali maskoti podjetja, poskrbljeno bo za dobro voljo in kaj za pod zob, zanimiv bo prikaz 
ukrepanja poklicne gasilske enote, zainteresirani kandidati bodo lahko izvedeli več o kadrovskih 
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štipendijah in možnosti zaposlitve, pričakujejo pa tudi precej gostov, predstavnikov Mestne občine 
Celje in športnih klubov. 
 
Predhodne prijave niso potrebne, več informacij pa je objavljenih na 
www.cinkarna.si/novice in na družbenih omrežjih podjetja Facebook, Instagram, 
LinkedIn. 

 

 
*** 
 
Program 
 
Celje  

 
9.00: odprtje stojnic s predstavitvami proizvodov, animacijski program, predstavitev gasilskega 
vozila, … 
 
10.00: uradna otvoritev s pozdravnimi nagovori  
 

10.10: odhod prvih dveh avtobusov na krožno vožnjo po podjetju, na Za Travnik in Bukovžlak 
 

11.00: druga krožna vožnja po podjetju, na Za Travnik in Bukovžlak (prijave niso potrebne, odhod 
je izpred parkirišča v podjetju) 
 
12.00: zaključek 
 

 
Mozirje 
 
9.00: odprtje stojnic s predstavitvami proizvodov, animacijski program, družabno dogajanje, …  
 
9.30, 10.30, 11.30: pozdravni nagovor direktorice PE Kemija Mozirje Irene Vačovnik in vodeni 
ogledi proizvodnje 

 
12.00: zaključek 

 

http://www.cinkarna.si/novice
https://www.facebook.com/cinkarnacelje
https://www.instagram.com/cinkarnacelje/
https://www.linkedin.com/company/cinkarna/

