Številka: SCs_170920_V_Ljubljana_UO 5_Vabilo_170818
Datum: 18.8.2017
Člani upravnega odbora združenja
Direktor združenja

V A B I L O

Vabim vas na 5. sejo upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije, v mandatnem obdobju 20172020, ki bo v sredo, 20. septembra 2017 ob 11. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška cesta
25, v Ljubljani.
Predlagam dnevni red:
1.

Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, z dne 11.5.2017

2.

Priprava predlogov in organizacija sestankov za:
 izdelavo strategije razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji,
 odpravo plačnih nesorazmerij v javni upravi,
 izvajanje Zakona o omejevanju porabe alkohola,
 izvajanje Zakona o športu,
 ocenjevanje investicij in upravljanja infarstrukture za šport in prosti čas,
 nadaljnjem razvoju in predstavitvi standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas.

3.

Program usposabljanja.

4.

Marketinške aktivnosti.

5.

Poslovanje združenja. Organizacijski, kadrovski, materialni in finančni pogoji za delovanje združenja.
Pogodba o zaposlitvi. Računalniška in druga oprema.

6.

Člani upravnega odbora združenja. Udeležba na sejah. Zamenjave.

7.

Sklic jesenske seje skupščine združenja.

8.

Razno.

Prosimo, da potrdite vašo udeležbo na seji upravnega odbora! Gradiva za sejo so bila poslana po elektronski
pošti. V kolikor želite si jih lahko sprintate! Parkiranje na parkiriščih ob dvorani Tivoli je brezplačno. Dodatne
informacije dobite po elektronski pošti info@sportnicentri.si ali telefonu 041 393 101!

Tatjana Polajnar
predsednica
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Predlog sklepov
Točka 1

Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, z dne 11.5.2017
Sklep 1
Upravni odbor je obravnaval in sprejel zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 11.5.2017, v
Portorožu, z naslednjimi dopolnitvami ... .
Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in ugotovil, .... .
Točka 2

Priprava predlogov in organizacija sestankov
Sklep 3
Upravni odbor je obravnaval informacije o aktivnostih združenja na področjih, ki so pomembna za delovanje članov
združenja in razvoj sektorja infrastrukture za šport in prosti čas ter načrtovanih sestankih:

 izdelavo strategije razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport,
 odpravo plačnih nesorazmerij v javni upravi;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport,
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter druge sindikalne organizacije
 izvajanje Zakona o omejevanju porabe alkohola;

predlagatelji zakona, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih centrov,
 izvajanje Zakona o športu;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport,
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih centrov,
 ocenjevanje investicij in upravljanja infarstrukture za šport in prosti čas;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport,
Skupnost in združenji občin Slovenije,
 standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport,
Skupnost in združenji občin Slovenije.
Točka 3

Program usposabljanja
Sklep 4
Upravni odbor je obravnaval predloge za strokovno usposabljanje in potrdil organizacijo seminarjev z
delavnicami:


Delovna razmerja, plače ter inšpekcijski nadzor. Delavnica.



Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas. Predstavitev in delavnica.



...
Točka 4

Marketinške aktivnosti
Sklep 5
Upravni odbor je obravnaval izvedene marketinške aktivnosti in dopolnil program marketinških aktivnosti,
ki vključuje sponzorstvo in oglaševanje. V program se povabi vse člane združenja. Prihodki, ki jih bo
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združenje realiziralo z izvajanjem marketinških aktivnosti, bodo članom, ki bodo sodelovali pri teh
aktivnostih, omogočalo pokrivanje članarine in stroškov usposabljanja.
Točka 5

Poslovanje združenja
Sklep 6
Upravni odbor je obravnaval poslovanje združenja in sprejel ukrepe za izboljšanje pogojev za poslovanje
združenja:


Uprava takoj izvede sklepe v zvezi z finančno realizacijo zapadlih terjatev.



Izvede se program marketinških aktivnosti, ki vključuje sponzorstvo in oglaševanje.



Uredijo se delovna razmerja z zaposlenimi.



Uredi se uporaba računalniške in druge opreme, ki jo uporablja združenje.
Točka 6

Člani upravnega odbora združenja. Udeležba na sejah. Zamenjave.
Sklep 7
Upravni odbor je pregledal sestavo odbora in udeležbo na sejah. Sprejel je ukrepe v zvezi z udeležbo na
sejah ter sklepe v zvezi s statusom članice mag. Simone Župančič.
Točka 7

Sklic jesenske seje skupščine združenja.
Sklep 8
Upravni odbor je obravnaval sklic jesenske seje skupščine združenja in potrdil predlog predsednice za: i)
datum ..., ii) kraj ... in iii) dnevni red ...
Točka 8

Razno
Upravni odbor je pod točko razno obravnaval ........................................................................................

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob ... .
Zapisnik je vodila ... .
Tatjana Polajnar
predsednica
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