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Cinkarna praznuje
in strip izdeluje





Spoštovani mladi ustvarjalci!

Pred nami je jubilejni,  10.  natečaj za osnovne in srednje šole s Celjskega. 

Raziskovali ste že številne teme, povezane z našim podjetjem: spoznavali ste kemijske 
eksperimente, ustvarjali nov dom za čebele, kreirali oblačila iz materialov, ki vsebujejo 
titanov dioksid, reciklirali odpadne industrijske palete, slikali živali, ki živijo na našem 
odlagališču, spoznavali vrsto poklicev, ki jih opravljajo zaposleni v podjetju in še bi lahko 
naštevali.

V prihodnjem letu, ko bomo zaključili natečaj pred vami, bo naše podjetje praznovalo 
nekaj pomembnih jubilejev. Minilo bo 145 let od ustanovitve podjetja, 45 let od začetka 
proizvodnje titanovega dioksida. In praznovali bomo tudi 10-letnico sodelovanja z vami, 
šolarji, ki ste v vseh teh letih izdelali več tisoč izdelkov.  

Iskreno se zahvaljujemo vsem šolarjem in dijakom, ki se z veseljem odzovete našemu 
vabilu. Najlepša hvala pa tudi vsem ravnateljem, profesorjem, učiteljem in staršem, ki jih 
vzpodbujate, da se mladi skozi ustvarjanje sprostijo in tudi kaj novega naučijo. 

Vaših izdelkov se že zelo veselimo!

            Nikolaja Podgoršek Selič                                                Tomaž Benčina
 Članica uprave – tehnična direktorica                    Predsednik uprave – generalni direktor



Med poletnimi počitnicami sva Cinka in Cinko brskala po zapisih o zgodovini 
Cinkarne. Ugotovila sva, da bomo leta 2018, ko bomo zaključevali ta natečaj, 
praznovali 145 let od ustanovitve podjetja, 45 let od začetka proizvodnje 
našega najpomembnejšega izdelka titanovega dioksida, praznujemo pa tudi prvih 
10 let natečajev za osnovne in srednje šole. 

Jubileje smo združili pod eno streho in nastal je tokratni natečaj. Starejše, 
izkušene sodelavce sva povprašala, kako je v takratnih časih okoli 1870 
izgledalo ustanavljanje podjetja, kako se je razvijalo in začelO s proizvodnjo 
najpomembnejšega produkta titanovega dioksida. Zgodba pred vami je resnična, 
s težavami in uspehi, ki v življenju doletijo vsakega od nas.  Upava, da vam bo v 
velik navdih za delo. 

Vaša naloga: 
Končni izdelek naj bo ilustrirana knjižica ali strip, ki jo bralec vzame v roke 
in ob tekstu občuduje vaše ilustracije. Svetujemo vam, da sličice in besedila 
ustvarjate 1 cm od roba površine za risanje (da bodo sličice tudi ob morebitni 
vezavi v tiskarni še vidne v celoti). Dobili boste komplet A4 listov, obrnite jih 
pokončno in nanje z akvarelnimi barvicami rišite na hrapavo stran. 

 



Število sodelujočih: en strip lahko izdeluje posameznik  
          oz. do največ celoten razred 

Način oddaje: Liste pred oddajo zložite, označite po vrstnem redu in  
       jih nespete vložite v kuverto ter pošljite na naslov  
      Cinkarna Celje, Kidričeva 26, 3001 Celje, s pripisom ZA NATEČAJ.

Rok oddaje: četrtek, 1. 3. 2018

Da se boste lažje lotili dela, smo za vas pripravili nekaj materiala. Do petka, 13. 10. 2017, nam 
na vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si sporočite, koliko učencev/dijakov bo sodelovalo pri izdelavi 
stripov. Po tem datumu boste na šole prejeli pripadajoče A4 bele liste in akvarelne barvice. 
Seveda lahko za izdelavo uporabite tudi katere koli druge risarske pripomočke ali tehnike 
mešate. 

Izbor nagrajenih del: komisija bo med vsemi prispelimi deli izbrala najbolj smiselno ilustrirano 
in dovršeno knjižico/strip v štirih kategorijah: 1. triletje, 2. triletje, 3. triletje in srednje šole. 
Merila za izbor najboljših del:
1. Dovršenost ilustracij (dokončanje izdelka, upodobitev podrobnosti, upoštevanje robov)
2. Ilustracije nazorno pojasnjujejo, nadgradijo besedilo
3. Izvirnost in kreativnost
Zaključek: Po izteku roka za oddajo del vam bomo sporočili, kje, kdaj in na kakšen način bo 
potekala zaključna slovesnost natečaja. Tudi tokrat napovedujemo zabavno druženje, malico 
in lepe nagrade, vse ostalo pa naj še ostane skrivnost... 



Ob naslednjih tekstih smo vam pripravili 
tudi nekaj vprašanj, na katera 
poskušajte odgovoriti. Lahko so 
vam v pomoč pri ustvarjanju, pravilne 
odgovore pa izveste na zaključnem 
srečanju. 



V letu 1873 so v Celju ustanovili K.K. Hüttenverwaltung Cilli, topilnico 
cinka, predhodnico današnje Cinkarne Celje. Direktorja podjetja 
so takrat imenovali ravnatelj. Prvi ravnatelj Albert Brunner je 
bil prijatelj industrialca, Alfreda Nobela. Ta je Brunnerja v Celju 
večkrat obiskal. (namig: Po čem je najbolj znan g. Alfred Nobel 
danes?)

Med topljenjem cinkove rude 
so se v okolje sproščali plini, 
v katerih je bil tudi žveplov 
dioksid. Ker so ugotovili 
neugoden vpliv na okolje, 
so pražilnici že leta 1891 
dogradili čistilno napravo, ki je 
odstranjevala žveplov dioksid 
in ga pretvarjala v kislino 
ter tako zniževala stopnjo 
onesnaženosti zraka. 

Žveplova kislina se je 
dobro prodajala, zato so 
je proizvajali vedno več 
in več - vse do šestdesetih 
letih 20. stoletja, ko so 
sprejeli odločitev, da jo 
koristno uporabijo kar 
v Cinkarni. Tako so začeli 
proizvajati titanov dioksid 
po sulfatnem postopku.

Vse se je začelo 
z odprtjem 
južne železniške 
proge v Avstro-
Ogrski monarhiji 
leta 1857. Ta 
je omogočila 
pospešeno 
industrializacijo 
velikega dela 
slovenskega 
ozemlja. (namig: 
Katera večja ali 
znana podjetja 
so nastala v 
Celju in okolici 
ter na ostalem 
slovenskem 
ozemlju v letih 
med 1860 in 
1900?)



Ti delavci so nato 
prenesli znanje 
sodelavcem v Celju. 
Tovarna je bila velika, 
v njej je bilo nekaj 
tisoč strojev in naprav, 
proizvodnja je tekla 
vse dni v letu in zato 
so potrebovali veliko 
delavcev. Tako so se 
mnogi na delo vozili z 
avtobusi iz okoliških 
krajev, nekateri pa so 
se v Celje iz oddaljenih 
delov takratne skupne 
države Jugoslavije celo 
preselili. V tovarni so 
in še delajo predvsem 
strokovnjaki kemijske, 
strojne, elektro in 
računalniške stroke, 
seveda pa proces 
ne bi tekel tekoče 
brez številnih drugih 
sodelavcev zelo različnih 
profilov. (namig: Kaj 
delajo predstavniki 
zgoraj omenjenih štirih 
strok?) 

Titan je 9 najpogostejši zemeljski element, njegov oksid – titanov 
dioksid – pa je bel pigment z odličnimi optičnimi lastnostmi. To pomeni 
da že majhni dodatki močno posvetlijo material v katerega so dodani, 
poskrbijo za dobro pokrivanje (npr. pri premazovanju z barvo), ščitijo 
snovi pred razpadanjem zaradi sonca in drugih vremenskih vplivov ali 
pa pomagjo razgrajevati onesnažila v vodi in zraku. Srečujemo ga 
povsod okoli nas: kot pigment za barve in lake,  nahaja se v papirju, 
plastičnih masah iz katerih so okna ali vrata, računalniki in čevlji, 
avtomobilskih gumah, keramiki, elektrodah za varjenje, tekstilu, 
embalaži za hrano, zobnih pastah, milih in ličilih, v kremah za zaščito 
pred sončenjem, v zdravilih, hrani ... (namig: Kemijski element titan je 
dobil ime po Starogrških mitoloških bitjih Titanih. Kdo so bili Titani?) 

Leta 1973 so začeli proizvajati titanov dioksid v na novo 
zgrajeni tovarni. Take tovarne do takrat v državi ni bilo 
in nihče ni imel izkušenj za vodenje takšne proizvodnje. 
Zato so nekaj mesecev pred začetkom proizvodnje 
v Francijo odpotovale skupine delavcev, da so se v 
tamkajšnji tovarni naučili voditi proces proizvodnje 
titanovega dioksida.



Tovarna je bila načrtovana 
in opremljena s takrat 
najboljšimi čistilnimi napravami. 
Vgrajeno je imela napravo 
za nevtralizacijo odpadne 
vode, filtre za odstranjevanje 
prašnih delcev iz zraka in 
napravo za odstranjevanje 
prašnih delcev iz peči. Požar 
enega od filtrov takoj po 
zagonu je tovarno in okolico 
močno prizadel, a kmalu so 
postavili novega. V skladu z 
razvojem je podjetje z leti 
zamenjalo prvotne čistilne 
naprave z boljšimi in dodalo 
številne nove. Danes tako 
deluje skladno z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnikami na 
svetu.
(namig: Kako je videti tovarna, ki 
okolje skozi dimnik onesnažuje 
v najmanjši možni meri?)

Velike korake od začetkov tovarne do danes 
smo naredili tudi na področju izrabe prostora 
v našem okolju. Prvotno je tovarna proizvod 
nevtralizacije, sadro (kalcijev sulfat z dvema 
vezanima vodama) odlagala v umetno narejeno 
jezero. Danes se tega lotevamo drugače. Del sadre 
prodamo podjetjem, ki delajo mavčne plošče in 
cement. Preostanek pa osušimo na filter stiskalnicah 
in suho vgrajujemo v jezero in ga tako osušujemo. 
Tako odloženo sadro postopno prekrivamo z 
zemljo in zasejemo travo. (namig: Za kaj in kje 
uporabljamo cement in mavčne plošče?)

Naše podjetje se razvija in napreduje v vseh pogledih, 
tudi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja 
svojih delavcev. Nekoč so imeli veliko ročnega dela, 
večkrat so morali prehoditi velike proizvodne prostore. 
Zdaj proizvodnjo vodijo računalniki, zaposleni pa potek 
nadzorujejo iz komandnih sob, kjer je vse polno ekranov, 
računalnikov in gumbov, vsak s svojo nalogo. V podjetju 
imamo tudi industrijskega robota, ki vreče s titanovim 
dioksidom zlaga na lesene palete. V začetku proizvodnje so 
jih delavci nalagali ročno.



Nekdaj so titanov dioksid kupcem 
pošiljali samo v papirnih vrečah na 
lesenih paletah. Proces je danes 
modernejši in manj potraten. Vedno 
več materiala nalagamo v velike 
tekstilne vreče ali ga vozimo v 
avtomobilskih silosih, s tem pa smo 
močno zmanjšali porabo embalaže, ki 
bi sicer končala v smeteh. 

Tovarna je bila zgrajena na močvirnem 
zemljišču, ki so ga na določenih mestih 
pred pričetkom gradnje utrdili z materiali iz 
takratne proizvodnje. V tistih časih je bilo to 
sprejemljivo, z novimi znanji pa se je tudi to 
spremenilo. Materiali v zemlji bi lahko onesnažili 
vodo pod tlemi, zato podjetje izvaja številne 
postopke, ki bodo preprečili tveganja za 
zdravje ljudi in okolje. 

V Cinkarni intenzivno 
vlagamo v razvoj, 
posodobitve in 
raziskave, s katerimi 
želimo zaposlenim in 
ostalim prebivalcem 
Celja z okolico 
zagotavljati ugodne 
pogoje za bivanje. 
Zgodovina je res naša 
učiteljica, z novimi 
znanji in tehnikami pa 
skrbimo, da se bomo v 
našem okolju vsi skupaj 
dobro počutili. 





Dodatne informacije:
www.cinkarna.si (dostop do elektronske zloženke)

     www.facebook.com/cinkarnacelje/

03 427 61 01 (ga. Barbara) 
vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si


