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Mladi ustvarjali na temo poklicev in služb v Cinkarni Celje 
 

Na natečaju sodelovalo 38 šol in več kot 1200 mladih s Celjskega 

 

Z zavedanjem, kako pomembno je vlagati v vedoželjne mlade posameznike, so v 

Cinkarni Celje že 9. leto zapored kot eno od oblik sodelovanja z njimi izpeljali 

natečaj za osnovne in srednje šole Celjske regije. Na razpis se je prijavilo 38 

šol, njihovi ustvarjalci pa so poslali več kot 1200 likovnih izdelkov. Razstava del 

bo na ogled v knjižnici Miško Knjižko do konca meseca. 

 

V podjetju vsako šolsko leto razpišejo natečaj, s katerim želijo mlade spodbuditi k 

raziskovanju delovanja Cinkarne Celje, njenih proizvodov, odnosa do narave in okolja, v 

katerem deluje. Letos so se odločili, da jim približajo še široko paleto poklicev, ki jih 

opravljajo njihovi zaposleni.  

 

»V našem podjetju je zaposlenih skoraj tisoč ljudi v 6 poslovnih enotah in 11 

službah. Imajo različno izobrazbo in poklice in vsak od njih je pomemben del celote 

podjetja. Z natečajem smo želeli prikazati raznolikost služb, nalog in zadolžitev, ki 

jih opravljajo sodelavci v enem samem podjetju in šolarje in dijake spodbuditi k 

razmišljanju o pomenu sodelovanja in timskega dela, ki privede do uspeha,« je o 

namenu razpisane teme povedal Predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje 

Tomaž Benčina.  

 

Mladi so dobili navodilo, da poslikajo komplete belih majic. Vsak komplet je vseboval po 

17 majic, na katere so naslikali čisto vse poslovne enote in službe podjetja. Na razpis se 

je odzvalo 38 osnovnih in srednjih šol s Celjskega, ki so poslale fotografije več 

kot 1200 poslikanih majic in nekaj deset risb.  

 

»Veseli in ponosni smo, da šolarji in dijaki vsako leto tako množično sodelujejo na našem 

natečaju. Zamislite si, koliko je pravzaprav tisoč dvesto mladih, ki so letos ustvarjali! Ni 

malo, kajne? Zagotovo gre velika zahvala vodstvom šol in mentorjem, ki 

dokazujejo, da se s pravim pristopom otroke da spodbuditi k ustvarjalnosti in 

razvijanju idej v končne izdelke. To jim bo kot odraslim prišlo še kako prav,« pa je v 

nagovoru mladih povedala že vsa leta idejna vodja natečaja, Članica uprave – tehnična 

direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.  

 

Zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad je potekala v lapidariju Osrednje knjižnice 

Celje, kjer so ustvarjalcem čestitali predstavniki knjižnice in jim zaželeli, da to žilico 

razvijajo tudi s pomočjo raznolike ponudbe, ki jo ponuja knjižnica.  

 

Razstava poslikanih majic in risb bo na ogled do konca meseca v knjižnici Miško Knjižko.  

 

Avtor priloženih fotografij: Blaž Črepinšek 

Informacije: +386 (0)3 427 61 01   
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