
2020/2021 2020/2021

Delegat kontrolor 84,10 € Delegat kontrolor 73,30 €

1. sodnik 84,10 € 1. sodnik 73,30 €

2. sodnik 84,10 € 2. sodnik 73,30 €

Zapisnikar 31,50 € Zapisnikar 31,50 €

Linijski sodnik 31,50 €

Linijski sodnik 31,50 €

2020/2021

1. sodnik 17,80 €

2020/2021 2. sodnik 16,80 €

Delegat kontrolor 61,00 € Zapisnikar 13,80 €

1. sodnik 61,00 €

2. sodnik 52,30 €

Zapisnikar 31,50 € DEČKI/CE

2020/2021

1. sodnik 16,80 €

2020/2021 2. sodnik 15,30 €

1. sodnik 42,00 € Zapisnikar 13,80 €

2. sodnik 38,60 €

Zapsinikar 31,50 € MALA

2020/2021

1. sodnik 16,80 €

Zapisnikar 13,80 €

3. DOL moški/ženske

2. DOL moški/ženske

SODNIŠKA NADOMESTILA ZOSS SEZONA 2020/2021
Navedene tarife predstavljajo strošek kluba (bruto).

1.A DOL moški/1A. DOL ženske

MLADINCI/KE, KADETI/NJE

1.B DOL moški/1B. DOL ženske



2020/2021

Delegat kontrolor 30,80 €

1. sodnik 30,80 €

2. sodnik 27,80 €

Zapisnikar 17,80 €

2020/2021

Delegat kontrolor 27,80 €

1. sodnik 27,80 €

2. sodnik 24,80 €

Zapisnikar 14,80 €

2020/2021

Delegat kontrolor 26,80 €

1. sodnik 26,80 €

2. sodnik 23,80 €

Zapisnikar 14,80 €

* kilometrina se 15. januarja lahko spremeni, če se spremeni uradna kilometrina (1/2 ur kilometrine)

Do potnih stroškov in dnevnic je upravičen vsak član sodniškega zbora.

Dnevnice in potni stroški se obračunajo na podlagi obrazca za obračunavanje potnih stroškov in dnevnic

KADETI/NJE - 3. nizi

DEČKI/CE - 3.nizi

MLADINCI/KE - 3. nizi

Potni stroški: Faktor za izračun časa poti:

1 km = 0,195 € * 1 km = 1 min



Preračuna se predvidene stroške sojenja za celo sezono za ekipo in razdeli te stroške na 8 delov. 

Za prvi obrok se ti stroški povečajo za 10% (manipulativni stroški).

Za "neplačnike" je račun - preračuna vrednost + 10%. Za vsak račun posebej.

Računi se izdajajo vsak mesec.

Po 4 obrokih se opravi preračun obrokov (všteje tudi predvidene stroške) - za račun 15.1.2020

8. in še posebej 9. obrok se preračuna na dejanske stroške.

Sredstva preplačil (10%) se spremlja in na koncu sezone razdeli (50% za delovanje ZOSS, 50% se preračuna

 in upošteva kot akontacijo za naslednjo sezono za redne plačnike (vsak redno plačan račun).

Manipulativni stroški se za preteklo sezono obračunajo in odštejejo pri 4. obroku (mesec december).

Obračunane "kazni" za klube, ki nimajo svojih sodnikov začetnikov ostanejo ZOSS za izobraževanje sodnikov.

Za klube, ki bodo poravnali račun do predvidenega roka se naslednji račun izstavi z osnovno vrednostjo, brez dodatnih 

manipulativnih stroškov v višini 10%.


