
   

 
 

 

 

 Lahkota prihodnosti  
 

 

Talum, Tovarna aluminija d. d. Kidričevo 
Tovarniška cesta 10  
2325 Kidričevo  

Leto ustanovitve 1947 
Leto začetka proizvodnje 1954 

www.talum.si 

Organiziranost skupine 

Leta 2011 smo uvedli reorganizacijo in na novo organizirali službe ter nekdanje delovne enote 
povezali v odvisne družbe. Tako je nastalo 10 odvisnih družb in 8 služb v skupini Talum. Odvisne 
družbe so v popolni lasti skupine Talum. 

Službe skrbijo za naslednja področja: strateška komerciala, strateški razvoj, informatika, sistemi 
upravljanja, računovodstvo, finance, pravna služba in kadrovska služba. Proizvodne odvisne 
družbe so: Talum Aluminij d.o.o., Talum Livarna d.o.o., Talum Izparilniki d.o.o., Talum Rondelice 
d.o.o. in Talum Ulitki d.o.o. Storitvene odvisne družbe so: Talum Servis in inženiring d.o.o., 
Talum Inštitut d.o.o., Vital d.o.o., Revital d.o.o., in Vargas AI d.o.o. 

Naše poslanstvo 

»Z ALUMINIJEM SOUSTVARJAMO PRIHODNOST.« 

Vrednote Skupine Talum 

»SKUPAJ ZMOREMO SKORAJ VSE.«  

Skupina TALUM ima vrednote, ki se zrcalijo v naši klimi, zadovoljstvu, zavzetosti zaposlenih, v 
naši organizacijski kulturi, nas motivirajo za nove dosežke, so gorivo, ki nas žene naprej. 
Vrednote povezujejo zaposlene na temelju skupnih ciljev – dajejo odgovore na vprašanja, kdo 
smo, kam gremo, kaj hočemo. Naše vrednote uresničujemo tudi skupaj z našimi lastniki, 
partnerji (kupci, dobavitelji), ožjim in širšim okoljem; se kažejo v naši družbeni odgovornosti.  

Naše vrednote so:  

 odprtost in sodelovanje 
 ustvarjalnost in podjetnost 
 skrbnost in odgovornost 
 znanje in odličnost 
 vztrajnost in zavzetost 

Ključne strateške usmeritve Skupine Talum 

http://www.talum.si/
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Osredotočamo se na:  

 Ustvarjanje ustreznih pogojev za ohranitev proizvodnje elektroliznega aluminija 
 Razvoj znanja, inovativnosti in podjetnosti v odprtem sodelovanju s partnerji 
 Iskanje in uvajanje novih programov ter aktivnosti (predvsem na področju 

preoblikovanja aluminija in prodaje znanja), ki bodo zagotavljali višje dodane vrednosti 

Kaj pričakujemo 

Naše dejavnosti se širijo na nove programe in storitve, kjer so še vedno ključna znanja s področij 
strojništva, metalurgije , kovinarstva in trženja, zato iščemo sodelavce iz omenjenih področij z 
veliko mero samoiniciativnosti, veselja do dela, odprtosti do novosti, ustvarjalnosti, znanja in 
vztrajnosti s katerimi bomo lahko uresničevali našo vizijo in živeli naše vrednote.  

»TALUM, DUŠA NAŠE BITI« 

Več o nas lahko najdete na spletnih straneh http://www.talum.si  

http://www.talum.si/

