
 
 
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkuren

 

 

 

 
 

KZ Agraria Koper je kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in 

zelenjave iz treh obalnih občin. Strategija zadruge je združena v slogan »najboljše iz Slovenske Istre«, kar je tudi 

vodilo do kvalitetnih storitev in ponudbe, ki jo zagotavlja svojim potrošnikom. Podjetje je usmerjeno v 

tehnološki razvoj  na področju proizvodnje in oskrbe potrošnika z ze

promocijo ozavešča širšo javnost o pomenu lokalno pridelane hrane. 

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v podjetju KZ Agraria Koper

Univerza na Primorskem v sodelovanju z 

Primorske organizira v okviru projekta 

podjetja KZ Agraria Koper za študente in brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in 

diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

podrobnejše spoznavanje z delovnimi procesi in načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo 

zagotovljena predstavitev delodajalca

lahko udeleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. Prav tako je obisk

priložnost za širitev lastne socialne mreže (kot vir pomembnih in

Kopru). 

Dogodek bo v petek, 28. 2. 2014

Ferrarski 8. V nadaljevanju sledi natančnejši program pot
 

Ura Vsebina programa

6.45 h  Zbor udeležencev do

7.00 h  Srečanje s predstavniki

7.00 h –  9.00 h Ogled delovnih procesov podjetja na terenu in predstavitev 

9.00 h –  9.30 h Odmor 

9.30 h – 10.30 h Predstavitev podjetja KZ Agraria Koper (P. Pirnat, N. Šavle, KZ Agraria KP)
- Organizacijska struktura in delovanje

- Kadrovska politika in možnosti 

- Proizvodnja, prodaja in marketing

- Razvoj in raziskave

10.30 h – 11.00 h Predstavitev programov in 
vsebin kataloga vseživljenjskega učenja
Univerzitetnega k
UIP). 

11.00 h – 12.00 h Odprta vprašanja in diskusija
 

 
Prijave sprejemamo najkasneje do 
udeležencev je omejeno na 20.
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 

usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in 

Strategija zadruge je združena v slogan »najboljše iz Slovenske Istre«, kar je tudi 

vodilo do kvalitetnih storitev in ponudbe, ki jo zagotavlja svojim potrošnikom. Podjetje je usmerjeno v 

na področju proizvodnje in oskrbe potrošnika z zelenjavo in sadjem, prav tako pa z aktivno 

promocijo ozavešča širšo javnost o pomenu lokalno pridelane hrane.                                                                                                                              

 

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v podjetju KZ Agraria Koper

Univerza na Primorskem v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centr

v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC)

za študente in brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in 

diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se študentom in diplomantom omogoči 

z delovnimi procesi in načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo 

na predstavitev delodajalca in spoznavanje njegovega delovnega procesa

deleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. Prav tako je obisk

priložnost za širitev lastne socialne mreže (kot vir pomembnih informacij ob vključevanju na trg dela v 

2014, s pričetkom ob 7.00 uri. Zbor udeležencev je pred UIP d.o.o. na 

natančnejši program poteka obiska: 

Vsebina programa 

Zbor udeležencev dogodka pred UIP na Ferrarski 8, skupen odhod 

je s predstavniki KZ Agraria Koper – Ulica 15. maja 17, Koper

Ogled delovnih procesov podjetja na terenu in predstavitev  

Predstavitev podjetja KZ Agraria Koper (P. Pirnat, N. Šavle, KZ Agraria KP)
Organizacijska struktura in delovanje 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja 

Proizvodnja, prodaja in marketing 

Razvoj in raziskave 

Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter 
ataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja 

Univerzitetnega kariernega centra (B. Palčič, UP) in dejavnosti UIP (A. Medved, 

Odprta vprašanja in diskusija 

do srede, 26. 2. 2014, do 12. ure, na e-naslov: andrej@uip.si
udeležencev je omejeno na 20. Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 
loveških virov in  

nost in odzivnost visokega šolstva«.  

kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in 

Strategija zadruge je združena v slogan »najboljše iz Slovenske Istre«, kar je tudi 

vodilo do kvalitetnih storitev in ponudbe, ki jo zagotavlja svojim potrošnikom. Podjetje je usmerjeno v 

lenjavo in sadjem, prav tako pa z aktivno 

                                                                                                                             

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v podjetju KZ Agraria Koper 

rom in inkubatorjem 

(UP UKC) neposredni obisk 

za študente in brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in 

da se študentom in diplomantom omogoči 

z delovnimi procesi in načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo 

in spoznavanje njegovega delovnega procesa, dodatno bodo 

deleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. Prav tako je obisk podjetja idealna 

j ob vključevanju na trg dela v 

Zbor udeležencev je pred UIP d.o.o. na 

skupen odhod  

, Koper 

Predstavitev podjetja KZ Agraria Koper (P. Pirnat, N. Šavle, KZ Agraria KP) 

profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter 
Predstavitev delovanja UP 

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

andrej@uip.si. Število 
Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne 


