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OBVESTILA IN DOGODKI
2018 in 2019

DAN ODPRTIH VRAT V TALUMU
20. november 2019
Talum 21. novembra praznuje 65. tovarniški praznik. Del praznovanja bo tudi letos Dan odprtih vrat, ki ga

pripravljamo v soboto, 23. novembra 2019. Vabimo vas, da nas obiščete in pobliže spoznate material prihodnosti
aluminij. Pod strokovnim vodstvom vas bomo popeljali po naši proizvodnji in vam predstavili Talumov aluminij.
Dobimo se ob 9. uri pred Talumovo upravno stavbo. Vabljeni!
Program dneva odprtih vrat in varnostna navodila

8. DAN INOVATIVNOSTI V TALUMU
8. oktober 2019
v Skupini Talum je inovativnost pomemben del poslovne strategije, še posebej pa od leta 2012, ko je postala rdeča
nit prestrukturiranja skupine in tako ključni proces ter vrednota delovanja. V Talumu smo vzpostavili sistem redne

inovativne dejavnosti, v okviru katerega lahko zaposleni podajajo inovacijske predloge skozi vso leto in akcijo Upam
si!, kjer vsako leto v spomladanskih mesecih zbirajo inovativne ideje na razpisano temo. Enkrat letno pa inovativne
prispevke in dosežke nagradijo v okviru Dneva inovativnosti. Na 8. Dnevu inovativnosti v Talumu smo podelili
priznanja trem sodelavcem za množično inoviranje, 40 za profesionalno in trem za akcijo Upam si! Kolesje idej.

21. TALUMOV DAN ZA ZDRAVJE
9. september 2019
Prva sobota v septembru je v Skupini Talum že več kot dve desetletji rezervirana za Talumov dan za zdravje. v
soboto, 7. septembra 2019, se je kljub slabši vremenski napovedi kar 156 sodelavk in sodelavcev Taluma zbralo

pred restavracijo Pan v Kidričevem, ki je bila začetna destinacija vseh športnih aktivnosti.
Talumovci so se po skupnem zajtrku odločili za eno izmed petih športnih aktivnosti, in sicer so lahko izbirali med

pohodništvom, kolesarjenjem, plavanjem, spoznavanjem konj in jahanjem, ter letošnjo novostjo - spoznavanjem
prvin boksa z Dejanom Zavcem.

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2019/2020
17. julij 2019
v Skupini Talum se ponašamo z več kot 50-letno tradicijo štipendiranja, saj se zavedamo, da je ključ do uspeha v
znanju. Za novo šolsko leto 2019/2020 smo tako razpisali 47 kadrovskih štipendij.
Večina, 30 kadrovskih štipendij je razpisanih za srednje poklicno in tehnično izobraževanje (strojni tehnik (5
štipendij), mehatronik operater (5 štipendij), oblikovalec kovin - orodjar (5 štipendij), elektrotehnik (5 štipendij),
elektrikar (5 štipendij) in metalurški tehnik (5 štipendij)). Preostalih 17 razpisanih štipendij se nanaša na višje
stopnje strokovnih izobrazb s področja strojništva, elektrotehnike, metalurgije in informatike.
Prijave sprejemamo do 31. julija. Več o kadrovskih štipendijah tukaj,

3. TALUMOV DRUŽINSKI DAN
25. junij 2019
Sodelavci skupine Talum so se 22. 6. zbrali na 3. Talumov družinskem dnevu, s katerim v Talumu negujejo tradicijo
druženja sodelavcev z družinami pred poletjem. Prva poletna sobota letos sicer ni obetala najlepšega vremena, pa

Talumovcev vremenska napoved kljub vsemu ni prestrašila, saj se jih je kar 661 zbralo na družinskem dnevu v
Termah Ptuj.
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že 65 let vrtimo Talumovo kolesje

DAN ODPRTIH VRAT
V TALUMU
0bištite nos

v soboto, 23. novembra 2019.

Dobimo se ob 9. uri
pred Talumovo upravno stavbo
(Tovorniško cesto 10, Kidritevo)

Vse oslTlOWke in devetošolce, ki vas zanimajo tehnilni poki ki s podrolja
strojniitva, metalurgije In elektrotehnike, vabimo v Talum
na predstavitev teh poklicev

v soboto, 27. januarja 2018, ob 9. uri.
bieleno je, da pridete v spremstvu staršev!
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Euroguss 2018
16. januar
V nemškem NOrnbergu se je začel mednarodni livarski sejem Euroguss 2018, ki bo trajal od 16. do vključno 18.
januarja. Na sejmu se letos predstavlja približno 600 razstavljalcev, organizator pa pričakuje več kot 12 tisoč
obiskovalcev. čeprav je 40 odstotkov razstavljalcev proizvajalcev ulitkov, pa Euroguss, ki je eden vodilnih livarskih

sejmov, zajema celotno verigo, vse od vhodnih surovin, preko tehnologij litja in drugih podpornih procesov do

končnih izdelkov in njihove obdelave.

Skupino Talum na sejmu zastopajo Talum d.d. oziroma poslovni enoti Ulitki in Livarna ter podjetje Talum servis in

inženiring d.o.o. Poslovnim partnerjem in potencialnim strankam predstavljajo svoje znanje, izdelke in storitve na
področju ulitkov, livarskih zlitin in inženirskih rešitev za procese litja. Najdete nas lahko v hali 7A, na razstavnem
prostoru 7A - 513.

Euroguss 2018
11. januar 2018
Obiščite nas na mednarodnem livarskem sejmu Euroguss 2018 v Nemčiji, ki bo potekal v NOrnbergu med 16. in 18.
januarjem. Najdete nas v hali 7A, na razstavnem prostoru 7A•S13.

Nuremberg. Germany

16-18.1.2018

� EUROGUSS 2018
lnternational Trade Fair for Die Casting:
Technology, Processes. Produds

