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450 mladih ustvarjalcev izdelalo 72 stripov 

 

10 let natečajev Cinkarne Celje: šolarji skozi ustvarjanje do znanja 
 
V Osrednji knjižnici Celje smo izpeljali zaključno slovesnost 10. natečaja Cinkarne 

Celje, ki smo ga poimenovali Cinkarna praznuje in strip izdeluje. Rdeča nit tokratnega 

natečaja so jubileji, ki jih letos obeležujemo v podjetju.  

 
Mineva 145 let od začetka delovanja Cinkarne v Celju, 45 let od začetka proizvodnje njenega 

najpomembnejšega produkta titanovega dioksida in 10 let od začetka natečajev za osnovne in 
srednje šole.  

 
Izziv, kakšno nalogo postaviti mladim ustvarjalcem, se je ponudil kar sam. Skozi strip prikazati 

145-letni razvoj podjetja – od prihoda vlaka v Celje, izgradnje tovarne, izobraževanja delavcev do 
postavitve prve čistilne naprave, zaprtja nekaterih programov, razvijanja novih tehnologij in 

produktov, posodobitve procesov in vpeljevanja najnovejših tehnologij za varno delovanje v 

okolju.  
 

»Namen natečajev je preprost. Preko zabavnih in ustvarjalnih vsebin mladim približati delovanje 
podjetja. V vseh teh letih so spoznali že kar nekaj naših proizvodov. Mi si seveda želimo, da jih 

poznajo čim bolje, saj je kemija povsod okoli nas in za življenje, kakršnega živimo, nujno 
potrebna,« je povedala Članica uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.  

 
Na natečaj je letos prispelo 72 stripov izpod rok 450 mladih ustvarjalcev. Nagrajene stripe so 

izdelali: OŠ Mozirje, I. gimnazija v Celju, OŠ Gustava Šiliha Velenje in Center za vzgojo in 

izobraževanje Velenje. Zaradi številnih prispelih izdelkov pa se je komisija naknadno odločila 
podeliti še nekaj posebnih nagrad. Te so dobili predstavniki OŠ Mozirje, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ 

Frana Kranjca Celje in Gimnazije Celje – Center.  
 

Cinkarna vsa leta razpisanih natečajev beleži izjemen odziv šol. Predsednik uprave – generalni 
direktor Tomaž Benčina: »Ves čas stremimo k posodabljanju tehnologije, razpoložljivih tehnik in 

postopkov ter s tem zagotavljamo, da s svojim delovanjem dodatno ne obremenjujemo okolja. 
Zato smo še bolj veseli, če naše dobro delo in trud, ki ga vlagamo, prepoznavajo tudi 

izobraževalne institucije.«  

 
Razstavo nagrajenih stripov si bodo lahko obiskovalci v naslednjih dneh ogledali tudi v prostorih 

Osrednje knjižnice Celje. 
 

145 let delovanja bomo sicer v podjetju letos obeležili z več spremljajočimi dogodki. Med drugim 
bomo pred poletjem predstavili novo službeno gasilsko vozilo, jeseni v Muzeju novejše zgodovine 

otvorili pregledno razstavo produktov skozi čas in pred koncem leta organizirali še taktično 
gasilsko vajo v sodelovanju s Civilno zaščito Mestne občine Celje in Poklicno gasilsko enoto Celje.  
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