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Predlog upravnega odbora kluba 
 

Upravni odbor sestava Pooblastila/naloge 
Predsednik / − opravlja naloge v skladu s statutom, vodi operativno poslovanje kluba, 

− redno sklicuje sestanke upravnega odbora, kjer naj se pogovarja o problemih in izpeljanih aktivnostih 
posameznih odborov, 

− aktivno in tvorno sodeluje pri vseh odborih kluba, podpisuje pogodbe, 

− se dogovori z zdravstvenim domom, da se pri sistematskem pregledu otrok poda tudi neko mnenje o 
zdravstvenih sposobnosti za igranje nogometa, 

− se dogovori za osnovnimi šolami o sodelovanju, 
Član – predsednik 
odbora za marketing 

+ najmanj 2 člana 
(skupno 3 ali več 
članov) 

− odbor skrbi za pridobivanje sredstev za delovanje kluba,  

− za dogovarjanje o trženju storitev kluba (sestavlja cenik storitev za trženje spletne strani, prostorov za 
oglaševanje na igrišču, trženje nogometnega igrišča za priprave drugih klubov, gostinske storitve, 
sponzoriranje posamezne tekme, dajanje prostorov v najem…),  

− skrbi za pridobivanje in posredovanje propagandnih materialov s strani sponzorjev, 

− pripravlja ustrezno dokumentacijo za in o posameznih sponzorjih (pogodbe, propagandni material, 
zloženke, spletne strani…), 

Član – predsednik 
odbora za projekte 

+ najmanj 2 člana 
(skupno 3 ali več 
članov) 

− odbor za projekte skrbi za izvedbo posameznih projektov odbora za katere se dogovori na upravnem 
odboru oziroma občnem zboru kluba (ureditev igrišča, ureditev garderob, ureditev prostorov kluba, 
ureditev osvetlitve objektov oz. igrišč…), 

− skrbi za pridobivanje projektne dokumentacije in za smotrno porabo sredstev pri projektih (v skladu z 
dogovorom v upravnem odboru), 

Član – predsednik 
odbora za 
organizacijo tekem 

+ najmanj 2 člana 
(skupno 3 ali več 
članov) 

− za dokumentacijo posameznih tekem (zapisniki, registracije igralcev…), 

− za urejanje igrišča, 

− naročanje avtobusov, 

− za pripravo dresov, 

− za urejanje varnostne službe, priskrbi zdravstveno službo, pobiralce žog… 
Član – predsednik 
kadrovskega odbora 

+ 2 člana 
(predstavnik stroke + 
1 član) 

− skrbi za pridobivanje dokumentacije za igralce in trenerje, 

− skrbi za selekcioniranje igralcev, 

− skrbi za selekcioniranje strokovnega kadra, 

− skrbi za izobraževanje strokovnega kadra, 
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− ureja pogodbena razmerja z igralci in trenerji, 

− pripravlja poročila o delovanju selekcij, 

− vodi evidenco kaznovanih igralcev, 
Član – predsednik 
upravno pravnega 
odbora 

+ najmanj 2 člana 
(skupno 3 ali več 
članov) 

− skrbi in pripravlja dokumentacijo za vse odbore, 

− skrbi za zapisnike vseh odborov, 

− pripravlja predloge in pogodbe za sponzorje, 

− organizira prireditve za pridobivanje sredstev za delovanje društva (koncerti, veselice, nogometne 
turnirje…) 

 


