
Kategorija Glavni sodnik 1. pomočnik 2. pomočnik Delegat Skupaj - strošek kluba

1. Članska liga 84 56 56 40 213

2. Članska liga 77 56 56 / 189

Članski pokal 77 56 56 35 189

Mladina - U19 45 30 30 / 105

Mladinski pokal - U19 45 30 30 30 135

Kadeti - U17 49 / 49

Starejši dečki - U15 35 25 25 / 35

Mlajši dečki - U13 30 / / / 30

Polja označena z 

rumeno barvo:

Polja označena z modro 

barvo:

Polje označeno z 

vijolično barvo:

● Zaradi pomanjaknja sodnikov, je trenutno sodnik na tekmah U13 predviden zgolj v ligi, kjer bodo klubi igrala v 

sistemu 11:11. Pogoj za zagotovitev sodnika je, da se te tekme igrajo ob nedeljah dopoldan ali sredah. V primeru 

sobote pa le, če gre za obliko vezane tekme.

● MNZM v 1. Članski ligi klubom sofinancira strošek delegata v višini 23 EUR . Za preostanek delegatske takse v 1. 

Članski ligi (t.j. 17 EUR na tekmo), MNZM klubu izstavi račun.                                                                                                        

● Delegat na tekmah članskega pokala se delegira od četrtfinala naprej. Strošek delegata v celoti krije MNZM.                                                                                                                                                                                              

● Delegat na tekmah mladinskega pokala se delegira od polfinala naprej. Strošek delegata v celoti krije MNZM.

Polja označena z zeleno 

barvo:

● Sodniške in delegatske takse so podane v EUR in bruto-bruto zneskih.                                                                                                                                      

● Zneski vključujejo takso, stroške dnevnice in prevoza, ne glede na to, od kod prihaja sodnik, oz. delegat.                                                                                                                                                                                                                      

● V polju "Skupaj - strošek kluba" je zaveden dejanski stroše kluba. Vse oblike sofinanciranih, v celoti kritih ali 

neobveznih taks v ta znesek niso vštete.                         

A) V poletnem pripravljalnem obdobju se bo vsakemu klubu MNZM s strani MDNS zagotovilo sojenje ene (1) tekme brez 

stroškov.

B) V zimskem pripravljalnem obdobju se bo vsakemu klubu MNZM s strani MDNS zagotovilo sojenje dveh (2) tekem brez 

stroškov.

SODNIŠKE IN DELEGATSKE TAKSE V TEKMOVANJIH MNZM

1. Stroški sodniških in delegatskih taks v primeru posameznih / ločenih tekem

●  Višina takse v teh poljih je podana zgolj v informacijo, saj dotičen sodnik oziroma delegat na teh tekmah ni 

obvezen oziroma predviden (posledično znesek tudi ni upoštevan v  polju *Skupaj - strošek kluba").                                                                                                                                                                                                                                                                     

● V kolikor klub na posamezni tekmi želi prisotnost katere od teh uradnih oseb, lahko zanjo zaprosi, vendar je v 

tem primeru klub prosilec dolžan poravnati predvideno takso. Dodatno delegiranje sodnikov na takšne tekme je 

pogojeno predvsem s pomembnostjo tekme in razpoložljivostjo njihovega kadra (zasedenost sodnikov na 

prednostnih tekmah). 

 ● Klubi, ki nastopajo v 2. Članski oz. mladinski ligi lahko na lastno željo na tekmo dobijo tudi delegata. V tem 

primeru je prosilec dolžan delegatu v 2. Članski ligi poravnati 35 EUR takse, v mladinski ligi pa 30 EUR takse.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

● V primeru, da klub želi na kadetski tekmi imeti tudi oba stranska sodnika, so takse za sodnike tretirane enako 

kot na mladinski tekmi, torej glavni sodnik (45 EUR), 1. pomočnik (30 EUR),                                                                                                    

2. pomočnik (30 EUR).  

OPOMBE

2. Ugodnost za klube MNZM za tekme v pripravljalnem obdobju

*glej obrazložitev spodaj



1. Članska liga Mladina Skupaj - strošek kluba

84 20 104

56 20 76

56 30 86

196 70 266

1. Članska liga Kadeti Skupaj - strošek kluba

84 / 84

56 / 56

56 25 81

196 25 221

1. Članska liga Starejši dečki Skupaj - strošek kluba

84 / 84

56 / 56

56 17 73

196 17 213

1. Članska liga Mlajši dečki Skupaj - strošek kluba

84 / 84

56 / 56

56 15 71

196 15 211

2. Članska liga Mladina Skupaj - strošek kluba

77 20 97

56 20 76

56 30 86

189 70 259

2. Članska liga Kadeti Skupaj - strošek kluba

77 / 77

56 / 56

56 25 81

189 25 214

2. Članska liga Starejši dečki Skupaj - strošek kluba

77 / 77

56 / 56

56 17 73

189 17 206

2. Članska liga Mlajši dečki Skupaj - strošek kluba

77 / 77

56 / 56

56 15 71

189 15 204Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 2. Članske in U13 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 219 EUR.                                                                           

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 15 EUR.

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - starejši dečki

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - mlajši dečki

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - mlajši dečki

* V primeru ločenega igranja tekme 2. Članske in U15 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 224 EUR.                                                                       

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 18 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - mlajši dečki

Skupaj

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - mladina

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 2. Članske in mladinske lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 294 EUR. Pomeni, da se z 

vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 35 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - kadeti

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - kadeti

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - kadeti

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 2. Članske in kadetske lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 238 EUR. Pomeni, da se z 

vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 24 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - starejši dečki

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - starejši dečki

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - mladina

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - mladina

B) Tekme vezane z 2. Člansko ligo

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 1. Članske in U13 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 226 EUR.                                                                     

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 15 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - starejši dečki

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - starejši dečki

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - starejši dečki

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 1. Članske in U15 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 231 EUR.                                                                                 

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 18 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - mlajši dečki

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - mlajši dečki

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - mlajši dečki

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme 1. Članske in kadetske lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 245 EUR. Pomeni, da se z 

vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 24 EUR.

A) Tekme vezane s 1. Člansko ligo

* V primeru ločenega igranja tekme 1. Članske in mladinske lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 301 EUR. Pomeni, da se z 

vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 35 EUR.

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - kadeti

Glavni sodnik - člani / 2. pomočnik - mladina

Skupaj

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - mladina

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - mladina

1. pomočnik - člani / 1. pomočnik - kadeti

2. pomočnik - člani / Glavni sodnik - kadeti

3. Stroški sodniških taks v primeru vezanih tekem



Mladina Kadeti Skupaj - strošek kluba

45 / 45

30 / 30

30 25 55

105 25 130

Mladina Starejši dečki Skupaj - strošek kluba

45 / 45

30 / 30

30 17 47

105 17 122

Mladina Mlajši dečki Skupaj - strošek kluba

45 / 45

30 / 30

30 15 45

105 15 120

Kadeti Starejši dečki Skupaj - strošek kluba

49 17 66

49 17 66

Kadeti Mlajši dečki Skupaj - strošek kluba

49 15 64

49 15 64

Starejši dečki Mlajši dečki Skupaj - strošek kluba

35 15 50

35 15 50
Gl. sodnik - starejši dečki / Gl. sodnik - mlajši dečki

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme U15 in U13 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 65 EUR.                                                                          

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 15 EUR.

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme kadetske in U13 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 79 EUR.                                                                          

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 15 EUR.

B) Tekme vezane z ligo Starejših dečkov

* V primeru ločenega igranja tekme kadetske in U15 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 84 EUR.                                                              

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 18 EUR.

Glavni sodnik - kadeti / Glavni sodnik - mlajši dečki

Glavni sodnik - kadeti / Glavni sodnik - starejši dečki

Glavni sodnik - mladina / 2. pomočnik - starejši dečki

1. pomočnik - mladina / 1. pomočnik - starejši dečki

2. pomočnik - mladina / Glavni sodnik - starejši dečki

Skupaj

1. pomočnik - mladina / 1. pomočnik - kadeti

2. pomočnik - mladina / Glavni sodnik - kadeti

B) Tekme vezane s Kadetsko ligo 

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme mladinske in U13 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 135 EUR.                                                                             

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 15 EUR.

B) Tekme vezane z Mladinsko ligo 

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme mladinske in U15 lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 140 EUR.                                                                 

Pomeni, da se z vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 18 EUR.

Glavni sodnik - mladina / 2. pomočnik - mlajši dečki

1. pomočnik - mladina / 1. pomočnik - mlajši dečki

2. pomočnik - mladina / Glavni sodnik - mlajši dečki

Skupaj

* V primeru ločenega igranja tekme mladinske in kadetske lige, bi za klub skupni strošek teh dveh tekem znašal 154 EUR. Pomeni, da se z 

vezavo teh dveh tekem strošek klubu zniža za 24 EUR.

Glavni sodnik - mladina / 2. pomočnik - kadeti


