
 
 

 

 

 

- Člani MNZ Ljubljana 

 
Številka: 28/2015 

Ljubljana, 1. 9. 2015 
 

 
 

Spoštovani člani MNZ Ljubljana  

 
V zvezi s plačevanjem sodniško-delegatskih nadomestil v ligah MNZ Ljubljana je bil na 7. seji Izvršnega 
odbora MNZ Ljubljana 19. avgusta 2015 sprejet sklep o njihovi višini v bruto zneskih, pri čemer se 
morajo vsa izplačila izvesti v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi NZS in sklepi pristojnih organov 
NZS, ki urejajo to področje. 
 
Plačevanje sodniško-delegatskih nadomestil v ligah MNZ Ljubljana ostaja še naprej na relaciji  »klub, 
gostitelj tekme – uradna oseba«. V pisarni MNZ Ljubljana v sodelovanju finančne službe NZS smo 
pripravili podrobna navodila (priloga), kakšne obrazce mora predložiti uradna oseba (sodnik) klubu in 
kako mora le-ta  postopati pri izplačevanju.  
 
V prilogi vam pošiljamo tudi DVA tipa obračunov, ki vam jih lahko predložijo uradne osebe. Kot lahko 
preberete v spodnjih navodilih se obračuni delijo na dva različna tipa glede na status uradne osebe, 
pri vsakem tipu pa je po en primerek za sodnika, pomočnika in delegata/kontrolorja.  Status uradne 
osebe je lahko: 

- zavarovan za polni delovni čas (v imenu datoteke piše med drugim »polno zavarovani«, v 
obračunu pa je v rubriki » Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2 » oznaka NE), 

- ni zavarovan za polni delovni čas (v imenu datoteke piše med drugim »polno NE zavarovani«, 
v obračunu pa je v rubriki » Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2 » oznaka DA), 

 
Naprošam vas, da si spodnja navodila in priložene primere obračunov pozorno preberete, v primeru 
nejasnosti pa se obrnite na pisarno MNZ Ljubljana. 
 
V prvem krogu bo verjetno še malce zmede glede obračunov – če jih uradne osebe ne bodo imele s 
seboj oziroma bodo predložile napačne ali nepravilno izpolnjene, se lahko z njimi dogovorite, da vam 
jih pošljejo kasneje po elektronski pošti. 
 
Športni pozdrav 
 
          

Gradin Janez l. r. 
         Predsednik MNZ Ljubljana 
 
 



 
 
Navodila: 
 

Ideja je namreč, da vsaka uradna oseba po posamezni tekmi izpolni ustrezni obrazec in ga (lastnoročno) 
podpisanega izroči uradni osebi v klubu oziroma v primeru, da izpolni obrazec naknadno, da ga pošlje 
na uradni naslov kluba oziroma pač skladno z dogovorom.  

Pripravili smo 2 različna obračuna, ki vam jih bodo oddali sodniki v primeru podjemnih pogodb in se 
delita na:  

        tiste, ki so zavarovani za polni delovni čas (zaposleni za polni delovni čas, 
samozaposleni in si plačujejo prispevke za polni delovni čas ter upokojenci)  

 

Izplačevalec:

KLUB

NASLOV

Davčna številka:

ime in priimek izvajalca: 

davčna številka izvajalca: 

naslov izvajalca: 

zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2: 

obračun za tekmo: 

datum tekme: 

Vrsta dela: 

besedilo znesek

PRISPEVKI IN DOHODNINA SODNIKA

1. Bruto znesek 89,60 1. BRUTO/SODNIK VPIŠE

2. Normirni stroški 10% 8,96

3. prispevek za ZZ 6,36% (od zap.št.  1) 5,70

4. Osnova za dohodnino (1-2-3) 74,94

5. Akontacija dohodnine 25% (od zap.št. 4) 18,74

6. Neto izplačilo sodniku (1-3-5) 65,17

PRISPEVKI IZPLAČEVALCA - KLUBA

7. Prispevek za PIZ 8,85% (od zap.št. 1) 7,93

8. Prispevek - poškodbe 0,53% (od zap.št. 1) 0,47

SKUPAJ STROŠEK KLUBA 98,00 2. BRUTO/STROŠEK KLUBA

nakažite na osebni transakcijski račun številka:  SI56 xxxx xxxx xxxx xxx

odprt pri banki:  NLB d.d., Ljubljana

datum obračuna:  xx.xx.201x

podpis: 

Podpisani pod materialno odgovornostjo jamčim, da držijo navedbe o zavarovanju po 18. čl. ZPIZ-2.

NK KOČEVJE

GLAVNI SODNIK

SODNIŠKI STROŠKI

OBRAČUN PO PODJEMNI POGODBI - rezident

Regionalna ljubljanska liga MNZ Ljubljana
(oseba se ne zavaruje po 18. členu ZPIZ-2)

XXXXXXXX

XXXXXXXX

NE

KOČEVJE - DOLOMITI

xx.xx.201x



 
 

 

        tiste, ki niso zavarovani za polni delovni čas (krajši delovni čas, nezaposleni ter 
tudi študenti) in jim mora izplačevalec dohodka odvesti posebne prispevke v skladu z 
18. členom ZPIZ-2. 

 

Na tem mestu pojasnjujemo, da nismo pripravili posebnega obračuna za uradne osebe s 
statusom študenta, ker nam sicer zakonodaja omogoča in je za prejemnika dohodka celo 
nekoliko bolj ugodno kot izplačilo po podjemi pogodbi upoštevaje plačilo dodatnega prispevka 
po 18. čl. ZPIZ-2 za nezavarovane osebe, vendar pa je samo izplačevanje nadomestil na način 
prek študentskega servisa bolj kompleksno in zamudno, lahko pa pride tudi do zamud pri 
izplačilih študentskega servisa študentom, kar lahko privede do neljubih zapletov. V primeru, 
da bodo klubi oziroma uradne osebe vseeno želele, da se vršijo izplačila tudi na ta način, bomo 
pripravil ustrezne obračune in pojasnila tudi za tovrstno plačevanje nadomestil. 

Izplačevalec:

KLUB

NASLOV

Davčna številka:

ime in priimek izvajalca: 

davčna številka izvajalca: 

naslov izvajalca: 

zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2: 

obračun za tekmo: 

datum tekme: 

Vrsta dela: 

besedilo znesek

PRISPEVKI IN DOHODNINA SODNIKA

1. Bruto znesek 89,60 1. BRUTO/SODNIK VPIŠE

2. Normirni stroški 10% 8,96

3. Prispevek za PIZ 15,50% (od zap.št.  1) 13,89

4. Prispevek za ZZ 6,36% (od zap.št.  1) 5,70

5. Osnova za dohodnino (1-2-3-4) 61,05

6. Akontacija dohodnine 25% (od zap.št. 4) 15,26

7. Neto izplačilo sodniku (1-3-4-6) 54,75

PRISPEVKI IZPLAČEVALCA - KLUBA

8. Prispevek za PIZ 8,85% (od zap.št. 1) 7,93

9. Prispevek - poškodbe 0,53% (od zap.št. 1) 0,47

SKUPAJ STROŠEK KLUBA 98,00 2. BRUTO/STROŠEK KLUBA

nakažite na osebni transakcijski račun številka:  SI56 xxxx xxxx xxxx xxx

odprt pri banki:  

datum obračuna:  xx.xx.201x

podpis: 

Podpisani pod materialno odgovornostjo jamčim, da držijo navedbe o zavarovanju po 18. čl. ZPIZ-2.

NK KOČEVJE

GLAVNI SODNIK

SODNIŠKI STROŠKI

OBRAČUN PO PODJEMNI POGODBI - rezident

Regionalna ljubljanska liga MNZ Ljubljana
(oseba se zavaruje po 18. členu ZPIZ-2)

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DA

KOČEVJE - DOLOMITI

xx.xx.201x



 
PRIMER za Regionalno ljubljansko ligo: 

Za klub, ki organizira domačo tekmo je (kar razvidno tudi v pripetih obračunih) bistveno, da njegova 
bruto oziroma bruto bruto obveznost izplačil za sodniško-delegatska izplačila za posamezno tekmo 
znaša maksimalno 334 € (98 + 82 +82 +72).  

Za plačevanje faktur uradnim osebam s. p.-jem, ki izstavijo faktur ne bi zgubljali veliko časa, saj je 
zadeva jasna. Končni znesek posamezne storitve je tako lahko zgolj 98, 82, 82 ali 72 EUR ne glede na 
morebitno dejstvo, da je uradna oseba lahko zavezanec za DDV, potemtakem mora v fakturi neto 
znesek ustrezno znižati za odgovarjajoči DDV, tako da na koncu znaša nadomestilo predpisano višino.  

Klube izplačevalce nadomestil po podjemnih pogodbah želimo opozoriti, da plačila izvedejo skladno 
s pripetimi obračuni, pri čemer naj ne pozabijo tudi na oddajo REK obrazca na FURS. Verjetno imate 
svoja računovodstva in bo strokovno osebje to znalo postoriti.  

 

 


