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Način plačevanja sodniško-delegatskih taks v MNZ Maribor 
 

 

➢ SODNIŠKE TAKSE 

 

Izplačila sodniških taks se bodo izvajala glede na status posameznega sodnika, in sicer na podlagi: 

1) izstavljenega računa s.p.-ja, v kolikor ima sodnik status samostojnega podjetnika; 

2) izstavljenega računa študentskega servisa, v kolikor ima sodnik status študenta oz. dijaka; 

3) izstavljenega računa MNZM, v kolikor sodnik nima statusa samostojnega podjetnika, študenta 

ali dijaka ter bodo stroški poravnani na podlagi podjemne pogodbe.  

 

Ker podjemne pogodbe predstavljajo velik organizacijski in posledično tudi stroškovni (višji stroški 

računovodstev) zalogaj za klube ter ob dejstvu, da trenutno MNZM ob predvideni višini sodniških 

taks, ki se bodo poravnale preko podjemnih pogodb, še ni v nevarnosti, da bi prekoračila mejo 50.000 

EUR (prag za obvezno registracijo za namene DDV), je IO MNZM sprejel odločitev, da se podjemne 

pogodbe še naprej izvajajo preko MNZM. Torej bo za sodniške takse sodnikov, ki nimajo statusa s.p., 

študenta ali dijaka, MNZM klubu izstavila račun ter nato preko podjemne pogodbe poravnala 

sodniške takse posameznemu sodniku. 

 

Ker je bilo s strani klubov izpostavljena težava glede različnih valut za plačevanje sodniških taks in 

na podlagi  ugotovitev NZS, ki je v letu 2016 opravila analizo glede izplačevanj sodniško-delegatskih 

stroškov na tekmah NZS, je IO MNZM sprejel sklep, da se roki za plačevanje sodniških taks uredijo po 

identičnem principu kot plačevanje izvaja NZS za tekmovanja v njeni organizaciji. To pomeni 

plačevanje sodniških taks dvakrat v jesenskem ter dvakrat v spomladanskem delu sezone, in sicer: 

• za tekme, odigrane do konca septembra, se plačila izvedejo najkasneje do 15.10., 

• za tekme, odigrane do konca novembra, se plačila izvedejo najkasneje do 15.12., 

• za tekme, odigrane do konca aprila, se plačila izvedejo najkasneje do 15.5., 

• za tekme, odigrane do konca maja in morebitne tekme v mesecu juniju se plačila izvedejo 

najkasneje do 30.6. 

 

IO MNZM je sprejel tudi sklep, ki določa, da je potrebno vsa morebitna neplačila s strani klubov 

oziroma odprte terjatve, ki jih ima sodnik, zaradi zamude plačila sodniške takse, do posameznega 

kluba, sporočiti vodstvu tekmovanja v roku 15 dni od poteka v prejšnjem odstavku določenega roka 

za plačilo sodniških taks. Torej: 

• za neizvedena plačila, ki se navezujejo na tekme, odigrane do konca septembra, je potrebno 

sporočiti vodstvu tekmovanja najkasneje do 30.10., 

• za neizvedena plačila, ki se navezujejo na tekme, odigrane do konca novembra, je potrebno 

sporočiti vodstvu tekmovanja najkasneje do 30.12., 
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• za neizvedena plačila, ki se navezujejo na tekme, odigrane do konca aprila, je potrebno 

sporočiti vodstvu tekmovanja najkasneje do 30.5., 

• za neizvedena plačila, ki se navezujejo na tekme, odigrane do konca junija, je potrebno 

sporočiti vodstvu tekmovanja najkasneje do 15.7. 

 

V primeru prejete prijave sodnika ali sodniške organizacije, ki se bo nanašala na zamudo pri plačilu 

sodniških taks in bo oddana v skladu s prejšnjim odstavkom, bo MNZM zoper neplačnike ukrepala v 

skladu z veljavnimi predpisi. 

 
➢ DELEGATSKE TAKSE 

 

Vsa izplačila delegatskih taks bodo ne glede na status delegata izvedena preko MNZM!  

 

 
Maribor, 23. 8. 2017 

 

 
                                                                                                                                                                Dejan Germič, l.r. 

Predsednik MNZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


