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Na osnovi 27. člena Statuta MNZM in 101. člena Tekmovalnih propozicij MNZM je IO MNZM na svoji             

11. redni seji 27. 6. 2018 sprejel  

 

PRAVILNIK MNZM O KRITJU STROŠKOV POSAMEZNIH KLUBOV, 

SLUŽBENIH OSEB IN DRUGIH STROŠKOV V POSEBNIH PRIMERIH 

 

 

1. člen 

Če za odpoved (neodigranje) tekme oz. prekinitev tekme ni kriva nobena od ekip oz. nobena od uradnih 

oseb, temveč je ta posledica višje sile, stroške odpovedane (neodigrane) oz. prekinjene tekme bremenijo:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju plača organizator tekmovanja, in sicer:  

a) 50% takse, če se tekma sploh ni začela;  

b) 75% takse, če se je tekma začela, a se je odigralo manj kot ena tretjina igralnega časa; 

c) 100% takse, če se je tekma začela in se je odigralo vsaj eno tretjino igralnega časa, a vendar 

manj kot dve tretjini igralnega časa. 

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin, in sicer v višini 100% takse, 

če je bilo odigranih vsaj dve tretjini tekme in se slednja registrira v skladu s 94. členom 

Tekmovalnih propozicij MNZM.    

*V skladu s 44. členom Tekmovalnih propozicij MNZM je glavni sodnik v primeru odpovedi ali prekinitve 

tekme, zaradi višje sile (kot je npr. stoječa voda na igrišču, sneg, ipd.) dolžan v roku 24 ur poslati ustrezno 

poročilo in slikovni material iz katerega je možno razbrati dejansko stanje igralne površine v trenutku 

odpovedi oz. prekinitve tekme. Slednje je tudi osnova oz. pogoj za izplačilo taks po tretji alineji prejšnjega 

odstavka. 

Stroške ponovljene tekme nosita kluba kot je običajno v primeru normalne tekme.  

2. člen 

Če je za odpoved oz. neodigranje tekme kriv domači klub in je tekma odločena s sklepom vodje 

tekmovanja z rezultatom 0:3, se stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije klub domačin;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin, in sicer v višini 75 % takse.  

 

 

mailto:info@mnzveza-mb.si


Pravilnik MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb 
 in drugih stroškov v posebnih primerih Stran 2 

 
3. člen 

Če je za odpoved oz. neodigranje tekme kriv gostujoči klub in je tekma odločena s sklepom vodje 

tekmovanja z rezultatom 3:0, se stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila domačina določi 

organizator tekmovanja, krije gostujoči klub;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju plača gostujoči klub, in sicer v višini 75 % takse.  

 

 

4. člen 

Če je za prekinitev tekme kriv eden od klubov in je tekma odločena s sklepom vodje tekmovanja z 

rezultatom 3:0 oz. 0:3 za nasprotno ekipo, se stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju v celoti plača klub domačin.  

 

 

5. člen 

Če sta za odpoved oz. neodigranje ali prekinitev tekme kriva oba kluba in bo tekmo treba ponoviti, se 

stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju v celoti plačata polovično oba kluba.  

 

 

6. člen 

Če je za odpoved oz. neodigranje tekme kriv neprihod sodnikov na tekmo, se stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije MDNS, in sicer do višine 60 EUR;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije MDNS, in sicer se upravičenost slednjih določi glede na 

število prijavljenih uradnih oseb kluba v zapisnik o tekmi, pri čemer se upošteva naslednja 

kronologija: 

a) en osebni avtomobil na štiri osebe; 

b) en kombi na osem oseb; 

c) en avtobus na ekipo. 

- enotno ceno delegata in kontrolorja plača MDNS, in sicer v višini 75 % takse.  

*Višina povračila potnih stroškov za osebne avtomobile se odmeri na razdalji od naslova gostujočega kluba 

do naslova kraja igranja tekme, in sicer v višini 0,25 EUR/km. V primeru najema kombija ali avtobusa pa je 

osnova za izplačilo stroškov prihoda dostavljen uraden račun podjetja pri katerem se je vozilo najelo. 

MDNS navedene stroške zaračuna sodnikom, ki so krivi za odpoved oz. neodigranje tekme. 

Stroške ponovljene tekme nosita kluba kot je običajno v primeru normalne tekme.  
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7. člen 

Če je za prekinitev tekme (v nasprotju s Pravili nogometne igre) kriv sodnik in je v skladu s sklepom vodje 

tekmovanja potrebno med ekipama odigrati novo tekmo, se stroški krijejo kot sledi: 

- stroške organizacije tekme v celoti krije MDNS, in sicer do višine 60 EUR;   

- stroške prihoda gostov v celoti krije MDNS, in sicer se upravičenost slednjih določi glede na 

število prijavljenih uradnih oseb kluba v zapisnik o tekmi, pri čemer se upošteva naslednja 

kronologija: 

a) en osebni avtomobil na štiri osebe; 

b) en kombi na osem oseb; 

c) en avtobus na ekipo.  

- enotno ceno delegata in kontrolorja plača MDNS, in sicer v višini 100 % takse.  

*Višina povračila potnih stroškov za osebne avtomobile se odmeri na razdalji od naslova gostujočega kluba 

do naslova kraja igranja tekme, in sicer v višini 0,25 EUR/km. V primeru najema kombija ali avtobusa pa je 

osnova za izplačilo stroškov prihoda dostavljen uraden račun podjetja pri katerem se je vozilo najelo. 

MDNS navedene stroške zaračuna sodnikom, ki so krivi za neupravičeno prekinitev tekme. 

Stroške ponovljene tekme nosita kluba kot je običajno v primeru normalne tekme.  

 

 

8. člen 

Če je za prekinitev tekme (v nasprotju s Pravili nogometne igre) kriv sodnik in je kljub temu tekma 

odločena s sklepom vodje tekmovanja z do tedaj doseženim rezultatom, se stroški krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  

- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju v celoti plača MDNS.  

MDNS navedene stroške zaračuna sodnikom, ki so krivi za neupravičeno prekinitev tekme. 

 

 

9. člen 

Pri dveh časovno vezanih tekmah se sodniški in delegatski stroški v posebnih primerih krijejo kot sledi:  

- 50% enotne cene, kadar ni odigrana nobena tekma in se nobena ni začela,  

- 75% enotne cene, kadar se je ena tekma začela, druga pa se ni odigrala. 

 

 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO MNZM. 

 

 

Maribor, 27. 6. 2018 

 

Predsednik MNZM 

                                                                                                                                                                           Dejan Germič, l.r. 


