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Izobražev alni program “Mednarodna šola managementa infrastrukture za  
šport in prosti čas” je interdisciplinarni program, ki ga je razv il konzorcij 
Univ erz, podjetij in združenj. Program strokov nega usposabljanja, bo kot del 
izobražev alnega programa izv edlo Mednarodno združenje uprav ljav cev 
infrastrukture za šport in prosti čas te r članica združenja, organizacija UBAE 
Barcelona. Program obsega  mednarodni semina r “Priložnosti  jav no-zasebnega 

partnerstv a v  športu, prostem času in infra strukturi”, študijske obiske 
kompetenčnih športnih centrov  ter Ev ropsko konferenco IA SLIM. Program v 
Barceloni je namenjen managerjem in profesionalcem v  podjetjih, jav nih 
zav odih, občinah in športnih o rganiza cijah, ki uprav ljajo z infrastrukturo za  
šport in prosti čas. Program bo potekal v  Španščini, Katalonščin i, A ngleščini in 
S lov enščini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udeleženci se lahko prijav ijo po elektronski pošti info@iaslim.org al i telefonu  
+386 41 393 111. Sporočiti morajo ime, naslov , e-mail in telefon 
podjetja/organizacije (naročnika) ter imena udeležencev .   Kotizacija za 
program je 100 evrov. Program vključuje seminarska predav anja, 
predstav itv e, publikacijo, študijske obiske, sprejeme, kosila, osv ežilne pijače 
ter potrdila o strokov nem usposabljanju.   Potov anje v  Barcelono in hotelsko 
namestitev  lahko uredite sami ali pa ga uredimo mi. C ena letalskega prev oza 
Zagreb/Benetke-Barcelona in 3 hotelske nočitv e z zajtrkom v  dv oposteljni sobi 
je 575 ev rov . Rezerv acija mora biti narejena do 1. julija 2011.  Prijava je 
potrjena, ko je plačan predračun.   Kotizacija se v  primeru neudeležbe  

prijav ljenca v programu, ne v rne. Podjetje/organizacija bo po pošti prejela 
publikacijo za mednarodni seminar. O rganizator lahko odpov e program v 
primeru v išje sile ali zaradi premajhnega štev ila prijav ljenih udeležencev . V 
tem primeru v rne v plačani znesek.  
 

Izobražev alni center IASLIM 

 
Program 

 
Četrtek, 13  oktober 2011 

17.15 – Prihod na mednarodno letališče v  Barceloni 
20.00 – Sprejem v  Olimpijskem muzeju Joan Antoni Samaranch  
 

Petek, 14  oktober 2011 
Mednarodni seminar  ”Pr iložnosti javno-zasebnega partnerstva v športu, prostem času in infrastrukturi” 
09.30 - O tv oritev  (Direktor UBAE)  
09.40 - Politika jav no-zasebnega partnerstv a v  Kataloniji  (Predstav nik Mestnega sv eta Barcelone) 
10.00 - Tema 1: Priložnosti jav no-zasebnega partnerstv a v  športu, prostem času in infrastrukturi  
10.30 - Tema 2: Strateške pov ezave - Jav ni zdrav stv eni sektor 
11.00 - Tema 3: Strateške pov ezave - Priv atni zdrav stveni sektor 
11.30 - O dmor 
11.45 - Tema 4: Najboljše prakse (Michel Barthes, Ufolep Perpignan, F rance, Jose A lfredo de Soussa Lopes, Hobby  V ida. Portugal) 
12.15 - Tema 5: Mladina in fizična aktiv nost (Mensalus) 
12.45 - Tema 6: Programi za starejše ljudi (Eurofintess Horta) 
13.15 - Kosilo  
15.00 - O bisk in predstav itev  Centre d'A lt Rediment Sant C ugat (Guillermo Pérez i Recio) 
 

Sobota, 15  oktober 2011 
Mednarodni seminar  ”Pr iložnosti javno-zasebnega partnerstva v športu, prostem času in infrastrukturi” 
09.30 - Tema 7: Načrtov anje v zdržev anja športnih objektov 
10.00 - Tema 8: O cenitev  delov nega načrta in člov eški v iri 
10.30 - O dmor 
Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 
11.00 - O tv oritev 
           ● Č lanstv o 
           ● Poročila 2008 – 2010 (program & finance ) 
           ● Program 2011 – 2013 
           ● Potrditev  članov  uprav nega odbora 
12.30 - Predstav itev  partnerjev /podjetij  
13.15 - Sprejem partnerjev /podjetij s pogostitv ijo  
15.00 - O bisk in predstav itev  dveh komunalnih centrov  (Ubae A iguajoc, Ubae Can Dragó, Eurofitness Llefià ) 
20.00 - Nogometna tekma ali obisk Ramble (v ariantni možnosti) 
 

Nedelja, 16 oktober 2011 
Obisk Olimpijskih objektov na Monjuic-u 
09.30 - O bisk dv orane Palau Saint Jordi, O limpijskega stadiona in bazenov  P iscorelli 

 15.00 - O dhod iz hotela na mednarodno letališče Barcelona  
18.10 - O dhod iz mednarodnega letališča Barcelona  
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