
 
 
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkuren

Upravljavec Krajinskega parka Strunjan

deležniki v prostoru od države, lokalne samoupravne skupnosti, ožje lokalne 

obiskovalcev ter celotnega segmenta institucionaliziranih gospodarskih interesov od turizma do kmetijstva itd. 

Temeljni ustanovitven namen je varstvo narave. Statusno je upravljalec opredeljen kot Javni Zavod, njegove 

aktivnosti pa podrobneje določene v Zakonu 

zavarovanega območja in javno službo varstva narave na zavarovanem območju

proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih 

dejavnostih združuje več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji, in zaposluje 23 

strokovnjakov z različnih področij. Primarno poslanstvo je delovanje za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. 

PRIDRUŽIT

Krajinski park Strunjan in 

Univerza na Primorskem v sodelovanju z 

Primorske organizira v okviru projekta 

organizacije Krajinskega parka Strunjan 

diplomante. Posamezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

študentom in diplomantom omogoči 

poslovanja v podjetju. Na dogodku bo zagotovljena predstavitev delodajalca

delovnih procesov, dodatno bodo lahko u

Prav tako je obisk podjetja idealna priložnost za

informacij ob vključevanju na trg dela

Dogodek bo v petek 14. 11. 2014

Ferrarski 8 ob 9.00 h . V nadaljevanju 

 

Ura Vsebina programa

9.00 h  Zbor udeležencev do

9.30 h  Srečanje s predstavniki

predstavniki DOPPS BirdLife Slovenia
Lipej, vodja izboraževanja

9.30 h –  11.00 h Predstavitev organizacije in

Starman, direktor

- Organizacijska struktura in delovanje

- Upravljanje naravnega rezervata

- Kadrovska politika in možnosti sodelovanja

- Razvoj in raziskave

11.00 h –  11.30 h Odmor 

11.30 h – 12.30 h Predstavitev organizacije

Bojana Lipej: 

- Organizacijska struktura in delovanje

- Kadrovska politika in možnosti sodelovanja

12.30 h – 13.30 h Predstavitev programov in 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

centra (B. Palčič, UP) in dejavnosti UIP (A. Medved, UIP). Odprta v

 

Prijave pošljite na e-naslov: andrej@uip.si
karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
loveških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 

enja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šols

Strunjan ima paleto funkcij in nalog, ki pa se praktično vse prepletajo z ostalimi 

deležniki v prostoru od države, lokalne samoupravne skupnosti, ožje lokalne skupnosti prebivalstva, 

obiskovalcev ter celotnega segmenta institucionaliziranih gospodarskih interesov od turizma do kmetijstva itd. 

vitven namen je varstvo narave. Statusno je upravljalec opredeljen kot Javni Zavod, njegove 

podrobneje določene v Zakonu o ohranjanju narave, ki opredeljuje naloge upravljavca 

zavarovanega območja in javno službo varstva narave na zavarovanem območju. Društvo za opazovanje in 

proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje v 

javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih 

dejavnostih združuje več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji, in zaposluje 23 

rokovnjakov z različnih področij. Primarno poslanstvo je delovanje za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. 

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v organizacijah

Krajinski park Strunjan in DOPPS BirdLife Slovenia

Univerza na Primorskem v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centr

v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC)

Krajinskega parka Strunjan in DOPPS BirdLife Slovenia za študente in brezposelne 

samezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

študentom in diplomantom omogoči podrobnejše spoznavanje z delovnimi procesi in načinom 

poslovanja v podjetju. Na dogodku bo zagotovljena predstavitev delodajalca in spoznavanj

, dodatno bodo lahko udeleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. 

podjetja idealna priložnost za širitev lastne socialne mreže, 

ključevanju na trg dela.  

2014, s pričetkom ob 9.30 uri. Zbor udeležencev je pred UIP d.o.o. na 

V nadaljevanju sledi natančnejši program poteka obiska: 

Vsebina programa 

Zbor udeležencev dogodka pred UIP na Ferrarski 8, skupen odhod na predvideno lokacijo

je s predstavniki Krajinskega parka Strunjan: g. Marko Starman, direktor, 
DOPPS BirdLife Slovenia : ga. Nataša Šalaja, vodja rezervata

, vodja izboraževanja 

Predstavitev organizacije in delovnih procesov v Krajinskem parku Strunjan
Starman, direktor: 

Organizacijska struktura in delovanje 

Upravljanje naravnega rezervata 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja 

Razvoj in raziskave 

Predstavitev organizacije DOPPS BirdLife Slovenia in ogled terena krajinskega parka

 

Organizacijska struktura in delovanje 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja, izobraževanje  

Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

centra (B. Palčič, UP) in dejavnosti UIP (A. Medved, UIP). Odprta vprašanja in diskusija.

andrej@uip.si. Število udeležencev je omejeno na 15
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za študente in brezposelne 

samezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se 

z delovnimi procesi in načinom 

in spoznavanje ključnih 

deleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. 

širitev lastne socialne mreže, kot vir pomembnih 
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vodja rezervata in ga. Bojana 

Krajinskem parku Strunjan, g. Marko 

in ogled terena krajinskega parka, ga. 

profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

prašanja in diskusija. 
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