
V Talumu 21. novembra praznujemo 68. tovarniški 
praznik. Del praznovanja je tudi Dan odprtih vrat. 
Vabljeni, da nas obiščete in pobliže spoznate material 
za zeleno prihodnost. Talumovci vas bomo popeljali 
po proizvodnji in vam predstavili aluminijaste izdelke, 
ki znižujejo ogljični odtis v transportni, pakirni, 
gradbeni in elektro industriji.  

Pričakujemo vas ob 9. uri pred Talumovo upravno stavbo. 
Po pozdravnem nagovoru boste obiskovalci lahko
izbrali tri različna področja ogleda. Razdelili se bomo v 
rdečo, srebrno in zeleno skupino. Ogled bo predvidoma 
trajal do 11. ure, ko si bomo v jedilnici privoščili malico.

RDEČA 
SKUPINA 
- PE Aluminij 
  (elektroliza, 
  skladišče
  odpadnega 
  aluminija,  
  peč T4)
- Talum 
   Izparilniki

 SREBRNA 
 SKUPINA 
- PE Ulitki
- Talum Inštitut
- PE Servis in 
   inženiring  
  (orodjarna)

 ZELENA
 SKUPINA
- PE Rondelice
- PE Servis in  
  inženiring 
  (strojne  
  delavnice)
- PE Aluminij  
  (gnetne zlitine)

Sobota, 19. november 2022,
ob 9. uri pred Talumovo upravno  stavbo.  

68.TOVARNIŠKI PRAZNIK 

ALUMINIJ, REŠITEV ZA   ZELENO PRIHODNOST

DAN ODPRTIH VRAT 



NAVODILA ZA GIBANJE IN SPOŠTOVANJE PRAVIL 

V Talumu si prizadevamo za varnost zaposlenih in vseh obiskovalcev. Ob dnevu odprtih 
vrat moramo upoštevati, da v obratih normalno potekajo delovni procesi, zato je 
doslednost pri ogledu še toliko bolj pomembna. 

Želimo, da bi bil ogled tovarne varen za vse, predvsem za otroke. Zato vas prosimo, da 
napisana pravila obnašanja pri ogledu dosledno upoštevate, saj ne želimo, da bi prišlo 
do težav ali celo poškodb.

Ob prihodu v Talum se bomo zbrali pred upravno stavbo. Po kratkem pozdravnem 
nagovoru se bomo razdelili v več skupin, te pa bodo sodelavci, zadolženi za ogled, 
popeljali po tovarni. Po ogledu je treba enako organizirano, torej v skupini, tovarno 
tudi zapustiti. Oddaljevanje od skupine z namenom, da bi pokazali svoje delovno mesto 
ali obrat, ni dovoljeno ne za družinske člane ne za upokojene Talumovce. 

Obveščamo vas, da bomo dogajanje ob dnevu odprtih vrat tudi fotografirali in snemali. 
Fotografije in posnetke bomo objavili v uradnih in internih glasilih ter na spletnih straneh 
in omrežjih, vse za namen obveščanja in promocije. V primeru, da ne soglašate s fotografira-
njem in snemanjem, vas vljudno prosimo, da se odstranite iz območja fotografiranja in 
snemanja. V kolikor se iz območja fotografiranja in snemanja ne boste umaknili, bomo 
šteli, da soglašate s fotografiranjem in snemanjem ter hrambo in objavo fotografij in 
posnetkov, kot je navedeno zgoraj. 

Da bi varnost lahko zagotovili vam in vašim otrokom, vas prosimo, da:

• upoštevate navodila in opozorila, ki vam jih bomo posredovali,
• pri gibanju po cestah in proizvodnih prostorih hodite v skupinah in se ne dotikajte 
  nobenih predmetov,
• posebno pozornost posvetite otrokom – mlajše držite za roke,
• priporočamo, da ure in bančne kartice pustite doma ali v avtomobilih,
• srčnim bolnikom s spodbujevalnikom vstop v elektrolizo ni dovoljen – na to vas bomo 
  pri tem obratu opozorili še posebej,
• uporaba odprtega ognja in kajenje na območju Taluma nista dovoljena, 
• uporaba mobilnih telefonov in akustičnih aparatov v času ogleda proizvodnje ni 
  dovoljena, 
• snemanje in fotografiranje na območju Taluma nista dovoljena. 

Želimo vam prijeten in varen ogled!

Kidričevo, 11. 11. 2022


