
 

 

 

 
 

Kidričevo, 13. januar 2020 
  
Približajmo mladim tehnične poklice – 9. PRAKTIČNI PRIKAZ POKLICEV V TALUMU 
 
Spoštovani! 
 
V Talumu smo iskreno veseli, da smo skupaj v preteklosti že izvedli različne aktivnosti, da bi mladim 
predstavili poklicne priložnosti ter krepili vezi med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom.  
 
Dobre pretekle prakse bi radi nadgrajevali in negovali še naprej, zato vas vabimo, da se nam tudi 
tokrat aktivno pridružite pri izvedbi zdaj že tradicionalnega dogodka, 9. Praktičnega prikaza poklicev 
v Talumu. Otroke in njihove starše bi tokrat v TALUM povabili v soboto, 1. februarja 2020, ob 9. uri. 
Zbrali se bomo v avli upravne stavbe, kjer bomo vse udeležence ustrezno opremili in se skupaj 
odpravili v delovna okolja, kjer bodo naši sodelavci praktično prikazali svoje delo.  
 
Praktični prikaz poklicev 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, potrebnih za 
delovno odličnost. Skupaj z nami se bodo predstavile tudi Strojna šola Ptuj, Elektro in računalniška 
šola Ptuj ter Srednja šola Slovenska Bistrica. 
 
Prosimo vas, da naše aktivnosti predstavite otrokom in njihovim staršem. Osmo- in devetošolce pa v 
našem imenu povabite na prikaz poklicev. V ta namen vam bomo v prihodnjih dneh po pošti poslali 
letake in plakate. Prosimo uporabite tudi druge svoje komunikacijske kanale s katerimi prenašate 
informacije otrokom in staršem. Veseli bi bili, če mlade v petek, 31. januarja, to je dan pred 
dogodkom, po šolskem radiu še enkrat opozorite na praktični prikaz poklicev v Talumu. Otroci lahko 
svojo prisotnost potrdijo tudi na našem Facebooku dogodku, kjer bomo do dogodka objavljali 
zanimivostmi iz naše proizvodnje.  
 
Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek in se veselimo srečanja in nadaljnjega sodelovanja z vami. 
 
Dodatne informacije: Barbara Zajc, Kadrovska služba, telefonska številka 02 7995 206. 
 
Lep pozdrav. 

 
Marko DROBNIČ, univ. dipl. kem. 

predsednik uprave Talum 


