
  

Lahkota prihodnosti  

Osnovna šola Kidričevo  
Kajuhova 10  

2325 Kidričevo  

Kidričevo, 10. 1.2017  

Spoštovani. 

Talum kot družbeno odgovorno podjetje in eden večjih zaposlovalcev na širšem ptujskem območju želi  

mlade seznaniti z vse bolj iskanimi tehničnimi poklici s področja strojništva, metalurgije in  

elektrotehnike ter s priložnostmi za štipendiranje in delo v Talumu. Čeprav smo predstavniki  

gospodarstva, so naši cilji širši in sorodni vašim: šolarjem, ki so tik pred pomembno odločitvijo o  

nadaljnjem šolanju, želimo dati popotnico, s pomočjo katere bodo lažje izgradili priložnost, kakršno si  

želijo.  

V ta namen bomo v Talumu letos organizirali 6. Dan praktičnega prikaza poklicev, ki bo v soboto, 21.  

januarja, s pričetkom ob 9. uri v avli upravne stavbe Taluma, od koder se bomo odpravili v različne  

delovne sredine. Prikaz je namenjen šolarjem zadnjih razredov in njihovim staršem, ki želijo pobliže  

spoznati različne poklice in delovne postopke v Talumu ter se celo sami preizkusiti v njih.  

Zainteresiranim bomo tudi tokrat pokazali, kakšna delovna opravila so v praksi povezana s posameznim  

poklicem, da bodo dobili predstavo o raznolikosti, znanjih in spretnostih, ki so potrebne za delovno  

odličnost. Skupaj z nami se bosta predstavili tudi Strojna šola Ptuj ter Elektro in računalniška šola Ptuj.  

Prosimo vas, da nam pomagate pri informiranju otrok in njihovih staršev ter jim predstavite naše  

aktivnosti. Prosimo vas, da osmo- in devetošolce povabite v našem imenu na prikaz poklicev ter po šoli  

na plakatnih mestih razobesite posredovane plakate in šolarjem zadnjih dveh razredov razdelite letake,  

v petek neposredno pred dogodkom pa jih opomnite nanj z okrožnico.  

Hvaležni vam bomo za vašo pomoč in že vnaprej se veselimo srečanja ter nadaljnjega sodelovanja. S  

skupnimi močmi bomo uspešno povezali izobraževalni sistem z gospodarstvom in tako ponudili mladim  

lažje pogoje za zaposlitev.  

Dodatne informacije: Vesna Košir, Kadrovska služba, telefonska številka 02 7995 113.  

Lepo vas pozdravljam,  

Marko DROBNiČ, univ. dipl. kem.  

 
Predsednlk uprave Taluma  

TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo  

Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo  

tel.: 02 7995100, faks: 02 7995103, e-pošta: guest@talum.si, www.talum.si  

Reg. sodišče: Okrožno sodišče na Ptuju, mat.št. 5040868000, osnovni kapital: 22.356.587,64 EUR.  
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