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Kranj, 21.3.2016 

 
Spoštovani klubi, člani MNZG – Kranj 
 
 

Izvršni odbor MNZG-Kranj je na svoji zadnji seji (18.2.2016) sprejel sklep o določitvi sodniško-
delegatskih nadomestil v ligah MNZG-Kranj, izraženih v bruto-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. V dosedanjem sistemu izplačevanja sodniško-delegatskih nadomestil v ligah 
MNZG-Kranj je namreč veljalo, da so morali klubi sami preračunavati neto zneske v ustrezne bruto 
zneske oziroma izračunavati predpisane dajatve, pri čemer je pogosto prihajalo do napak, hkrati pa je 
bil končni strošek kluba odvisen od statusa posamezne uradne osebe. 
 

Plačevanje sodniško-delegatskih nadomestil v ligah MNZG-Kranj ostaja še naprej na relaciji »klub, 
gostitelj tekme – uradna oseba«. V sodelovanju s finančno službo NZS smo pripravili podrobne 
izračune in ustrezne uradne obračunske obrazce, ki jih morajo uradne osebe (sodnik/delegat) 
predložiti klubu. Na tem mestu naj omenimo, da pri obračunavanju sodniško-delegatskih nadomestil 
razlikujemo med tremi možnimi statusi uradnih oseb: 
 

1. uradna oseba JE zavarovana za polni delovni čas: zaposleni za polni delovni čas, samozaposleni, 
ki si plačujejo prispevke za polni delovni čas in upokojenci (v obračunskem obrazcu je v rubriki 
»Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ« oznaka NE); 

2. uradna oseba NI zavarovana za polni delovni čas, kar pomeni, da jim mora izplačevalec 
dohodka odvesti posebne prispevke v skladu z 18. členom ZPIZ-2: zaposleni za krajši delovni čas 
(npr. za 4 ure dnevno) in nezaposleni (v obračunskem obrazcu je v rubriki »Zavarovanec po 18. 
čl. ZPIZ« oznaka DA); 

3. uradna oseba je študent, izplačilo pa se izvede na podlagi študentske napotnice; 
 

V prilogi vam tako pošiljamo datoteko s tabelami s tremi različnimi zneski za vsako kategorijo 
tekmovanja (člani, mladinci,…) in sicer v odvisnosti od statusa uradne osebe. Omenjeni zneski so: 

♦ bruto-bruto znesek, ki predstavlja končni strošek kluba in je neodvisen od statusa uradne osebe; 
♦ bruto znesek, ki se nanaša na posamezno uradno osebo (uradna oseba ga vpiše v ustrezen 

obračunski obrazec in posledično se v njem avtomatično izpišejo vsi ostali pripadajoči zneski 
oziroma prispevki in dajatve); 

♦ neto znesek, ki ga mora klub nakazati uradni osebi na njegov TRR. 
 

Klubi morajo tako izvesti izplačila v skladu s pravilno izpolnjenim obračunskim obrazcem, ki ga bodo 
prejeli od uradne osebe, pri čemer naj ne pozabijo na oddajo tako imenovanega REK obrazca na 
FURS. Za ilustracijo vam pošiljamo tudi vse tri možne primere obračuna za sodnika članske tekme (v 
odvisnosti od njegovega statusa). 
 

Za klub, ki organizira domačo tekmo je torej bistveno, da je njegov končni strošek enak bruto-bruto 
znesku, ne glede na status uradne osebe. Enako velja tudi v primeru, ko ima uradna oseba status 
samostojnega podjetnika – to pomeni, da je končni znesek na računu, ki ga izstavi uradna oseba, 
enak bruto-bruto znesku (ne glede na morebitno dejstvo, da je uradna oseba zavezanec za DDV), pri 
čemer uradna oseba tudi sama poskrbi za ustrezne dajatve. 
 
Športni pozdrav, 
 
Vodja tekmovanj MNZG-Kranj:                        Predsednik MNZG-Kranj: 
      Roman Rogelj, l.r.            Blaž Vidmar, l.r. 


