
 

 

 

 

CINKARNA Celje, d.d. 
PE / Služba:  
 
 

 
 
Datum: 27.5.2013 
Stran 1 od 4 
 

 

Obrazec št: 154015960 
 
 

 

 
CINKARNA CELJE OB 140-LETNICI DELOVANJA PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI SOCKA PODARILA UČNI 

ČEBELNJAK 

V natečaju poslikave panjskih končnic sodelovalo rekordnih 1.150 otrok 

Cinkarna Celje je učencem Podružnične osnovne šole Socka v torek slovesno podarila učni čebelnjak. 

Krasi ga pročelje, izbrano na likovnem natečaju, ki ga je podjetje razpisalo v tem šolskem letu. 

Zmagovalno pročelje so izdelali učenci Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.  

Cinkarna Celje daje velik poudarek na vključevanje najmodernejših tehnologij v svoje proizvodne procese, 

vse z namenom varovanja narave in zagotavljanja  čistega okolja za prebivalce. Že več let z namenom 

osveščanja javnosti prireja tudi različne natečaje za osnovnošolce. 

Z letošnjim likovnim natečajem smo želeli opozoriti na pomen skrbi za čebele in odgovorno ravnanje z 

njimi. Brez njih si življenja na Zemlji ne bi mogli predstavljati, čeprav pomen opraševanja pogosto 

prezremo. S postavitvijo čebelnjaka Cinkarna hkrati simbolno obeležujemo 140-letnico delovanja in 40-

letnico od začetka proizvodnje Titanovega dioksida.  

Sončen torek je v Socko privabil skoraj 200 otrok, ki so se udeležili zaključka natečaja in otvoritve učnega 

čebelnjaka. Udeležba na natečaju je bila letos rekordna. V njem je sodelovalo približno 1.150 otrok in 72 

mentorjev iz 45 šol v Celjski regiji.  

Izbrana poslikava »trka« na našo vest 

Strokovna komisija je po zaključku natečaja kot najustreznejše pročelje izbrala delo učencev Podružnične 

osnovne šole Nova Cerkev. Poslikava opozarja na pomen varovanja čebel, vključuje tradicionalne slovenske 

simbole, napis »Ohranjamo naravo« pa trka tudi na gledalčevo vest z vprašanjem, kakšen vpliv imajo naša 

ravnanja na naravno ravnovesje.  

Prvonagrajeno pročelje bo pritrjeno na učnem čebelnjaku v neposredni bližini POŠ Socka. To lokacijo je na 

podlagi javnega razpisa za izbor upravičenca za postavitev čebelnjaka, panjev in čebeljih družin kot 

najustreznejšo izbrala Čebelarska zveza Slovenije.  

Izjemoma podelili še dve dodatni nagradi  

Zaradi obilice izjemno kvalitetnih poslikav je imela komisija težko delo. Po ponovnem pregledu 
prispelih likovnih del so člani sklenili nagraditi še dve izstopajoči pročelji. Enega so izdelali učenci 
Osnovne šole Ob Dravinji, drugega pa učenci II. Osnovne šole Žalec. 
  
Ti dve pročelji bosta krasili kozolec, ki stoji neposredno ob glavnem vhodu v Cinkarno Celje. Zaradi svoje 

ugodne lokacije bosta pročelji vsakega obiskovalca našega podjetja opozorili na natečaj, hkrati pa bosta kar 

najbolj slikovito obeležili visoka jubileja: 140 let, ki jih podjetje praznuje letos in 40 let proizvodnje 

Titanovega dioksida. 

Tekst: Špela Kumer 

Foto: Blaž Črepinšek 
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Ob novem učnem čebelnjaku. 

 

Za čebelarski podmladek se ni bati. 
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Na POŠ Socka so pripravili bogat kulturni program. 

 

Prireditve se je udeležilo preko 200 učencev in njihovih mentorjev. 
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Generalni direktor Tomaž Benčina in tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič ob podeljevanju nagrad. 

 


