
“Da v red spraviš stare stvari,  
TITANOV DIOKSID 

pomaga ti!”

13. natečaj za osnovne in srednje šole
šolsko leto: 2020/21



poštovani ustvarjalci, mentorji in ravnatelji!

Trinajstič se takole »srečujemo«. Tokrat še v posebej nenavadnih, nepoznanih razmerah.

A trinajstica ni nujno nesrečna številka. 
Pred 13 leti smo v podjetju naprimer posodobili proizvodnjo našega glavnega proizvoda, titanovega dioksida. 

Danes je to sodobna, okoljsko skladna in tehnološko vrhunska proizvodnja. 

Tudi za vas je lahko trinajstica polna novih priložnosti in izzivov. 
Eden je pred vami. Temo sva vam že nekoliko razkrila, nalogo pa vam bosta zaupali naši maskoti. 

Želiva vam veliko navdiha ob spoznavanju uporabnosti našega proizvoda!
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Nikolaja Podgoršek Selič
članica Uprave – tehnična direktorica

Tomaž Benčina
predsednik Uprave – generalni direktor



Titanov dioksid je bel pigment oz. prah, 
ki je v naravi prisoten 

v različnih mineralnih kamninah in peskih. 

Njegove najpomembnejše značilnosti so: 

zagotavlja belino materialom, 

jih dobro posvetljuje in prekriva, 

ščiti materiale, ki jim je dodan, pred UV žarki. 
 

Proizvajalci ga že več kot 100 let 
dodajajo različnim materialom. 

Katerim? 

 

Živjo, mlade ustvarjalke, ustvarjalci! 
Nekateri že poznate titanov dioksid... drugi še ne. 

Na kratko poglejmo, za kaj gre.



TITANOV DIOKSID 
proizvajalci dodajajo številnim materialom:

BARVAM, 
LAKOM, 
TISKARSKIM BARVAM, 
LAZURAM ZA LES

PLASTIKI, 
GUMI

KOZMETIKI , 
OBLAČILOM, 
ZDRAVILOM

PAPIRJU, 
USNJENIM IZDELKOM



Ponovna uporaba predmetov je zelo pomembna! 
S tem zmanjšujemo količino odpadkov in ohranjamo naravne vire. 

Zato letos pobrskajte po podstrešju, pod kozolcem, morda v babičini ropotarnici. 
Najdite star, zapuščen stol zanimivih oblik in mu vdahnite novo življenje. Bodite čim bolj izvirni. 

Lahko ga pobrusite, mu izdelate kakšen manjkajoči del, zanimiv detajl ali mu celo spremenite obliko. 

Na koncu ga še pobarvajte s priloženimi barvami. Vaš stol bo še dolgo služil namenu, saj ga pred 
propadanjem zaradi vremenskih vplivov ščitijo barve, ki vsebujejo titanov dioksid. Prima, kajne?

Zdaj pa hitro na delo. Jaz bom medtem izbral super nagrade za vas!

LIKOVNA NALOGA ZA MLADE USTVARJALCE

Vljudno prosimo, da nam do 10. 9. 2020 sporočite, koliko stolov nameravate reciklirati. Na podlagi tega 
vam bomo na šole poslali komplete barv, s katerimi boste lahko izdelke pobarvali. En stol lahko

izdeluje največ 5 ustvarjalcev. Merila za ocenjevanje bodo izvirnost, izdelava in kreativna poslikava.

Končne izdelke fotogra�rajte in jih pošljite na naslov vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si do 1. 3. 2021. 
Vljudno prosimo, da dopišete imena, priimke in razrede vseh, ki so sodelovali pri izdelovanju.

Med prispelimi fotogra�jami bomo nekatere izdelke izbrali in vas prosili, da nam jih predate v �zični obliki. 
 

Veseli bomo tudi, če boste fotogra�rali ali posneli postopke izdelovanja izdelkov ter nam jih poslali. 

NAVODILA MENTORJEM


