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Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas
Predmet 12102 Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas

zunanje površine za šport in prosti čas

nogometna igrišča z naravno in umetno travo

stadioni

Seminar bo v dvorani Mladinskega letovišča RKS na Debelem rtiču, Jadranska cesta 73, Ankaran, v sredo, 24.4.2013.

standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas

trajnostni razvoj

upravljanje

programi

trženje

tehnološki sistemi

vzdrževanje

kadri

stroški

Program

11.00 Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas
Upravljavski standardi in normativi, mag. Tatjana Hren, ZPO Celje d.o.o.
Lastnina - sistemi upravljanja - socialno upravljanje - obratovanje - vzdrževanje - financiranje - kadri - nadzor.
Upravljanje in vzdrževanje travnatih površin, dr. Jože Podgoršek, Izobraževalni center GRM Novo mesto
Načrtovanje in upravljanje travnatih površin - vzorčenje in analiza tal - vpliv izbora gnojil na varovanje okolja - gnojilni načrt.
Nogometna igrišča in stadioni - licenciranje ter investicijski projekti, Aleks Štolfa, NZS
Pregled in ocena stadionov in nogometnih igrišč v državi - pravila FIFA - spremembe licenciranja nogometnih igrišč - pregled
investicijskih projektov v nogometna igrišča.
13.00 Kosilo
14.00 Izkustveni normativi za zunanje površine za šport in prosti čas ter stadione
Namembnost - upravljanje - programi - objekti in površine - spremljajoči objekti in prostori - komunalni,
tehnični in tehnološki sistemi - oprema - obratovanje - vzdrževanje - kadri - prihodki - stroški - kazalniki.
Zunanje površine za šport in prosti čas (športno - rekreacijske površine na Ravnah na Koroškem) Zdravko Kotnik
Nogometno igrišče z umetno travo (Športni center Kranj - nogometno igrišče z umetno travo) Branko Fartek
Nogometno igrišče z naravno travo (nogometna igrišča v Ljubljani) Boris Ferenčak
Nogometni stadion (Ljudski vrt Maribor) Anton Knez
16.00 Delavnica z obravnavo konkretnih primerov (dogovor z udeleženci seminarja)
Teme seminarja bodo predstavili člani projektne skupine in strokovnjaki za trajnostni razvoj, upravljanje, programe in tehnološke sisteme.

Prijavite se lahko po elektronski pošti info@sportnicentri.si ali telefonih 041 393 111 ali 04 20 14 420. Prijavitelj sporoči imena udeležencev in plača
kotizacijo po predračunu. ● Program seminarja vključuje predavanja, video predstavitve, seminarsko publikacijo, kosilo, osvežilne napitke in potrdilo o
strokovnem usposabljanju. ● Kotizacija je 250 evrov, brez DDV. ● Kotizacija za člane združenja je 175 evrov, brez DDV. ● Člani združenja, ki plačajo
kotizacijo do 20. aprila 2013, imajo drugega udeleženca seminarja brezplačno. ● V primeru, da se prijavljeni udeleženec, ne udeleži seminarja, se
kotizacija ne vrne. Prijavitelju se po pošti pošlje študijsko gradivo. ● Organizator ima pravico spremeniti ali odpovedati program, zaradi objektivnih
okoliščin ali premajhnega števila prijavljenih. V tem primeru organizator vrne plačano kotizacijo.
Združenja športnih centrov Slovenije
Izobraževalno središče
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