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SKLEPI O KRITJU STROŠKOV ODPOVEDANIH OZ. PREKINJENIH IN 

PONOVLJENIH OZ. NADALJEVANIH TEKEM V LIGAH NZS 
 

 

ČLANSKE LIGE NZS (1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, POKAL SLOVENIJE, SŽNL, ŽENSKI POKAL, 

KVALIFIKACIJE ZA 1. SNL, 2. SNL IN 3. SNL) 

 

 

1. člen 

(višja sila) 

 

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 ter ponovljene 

tekme bremenijo: 

- stroške organizacije obeh tekem v celoti krije klub domačin; 

- stroške prihoda gostov na obe tekmi v celoti krije gostujoči klub; 

- takse in potne stroške odpovedane oz. prekinjene tekme sodnikom, delegatu in kontrolorju 

plača NZS, takse in potne stroške ponovljene tekme pa krije klub domačin, in sicer: 

(a) ODPOVEDANA OZ. PREKINJENA TEKMA (stroški bremenijo NZS): 

� če se tekma ni začela in so bile uradne osebe pred prihodom na tekmo, se krijejo 

dejanski potni stroški, če so ti nastali; 

� če se tekma ni začela in so uradne osebe že prispele na tekmo, se izplača 25% 

takse in potne stroške; 

� če je bilo odigranih do vključno 30 minut tekme, se uradnim osebam izplača 35% 

takse in potne stroške; 

� če je bilo odigranih od 31 do vključno 60 minut tekme, se uradnim osebam izplača 

65% takse in potne stroške; 

� če je bilo odigranih 61 do vključno 90 minut tekme, se uradnim osebam izplača 

100% takse in potne stroške. 

(b) PONOVLJENA TEKMA (stroški bremenijo klub domačina): 

� če se odigra celotna tekma, se uradnim osebam izplača 100% takse in potne 

stroške, pri čemer se za tekme 3. SNL potni stroški ne izplačujejo; 

� če se odigra 60 do 90(+) minut preostanka tekme, se uradnim osebam izplača 

100% takse in potne stroške, pri čemer se za tekme 3. SNL potni stroški ne 

izplačujejo; 

� če se odigra 30 do 59 minut preostanka tekme, se uradnim osebam izplača 65% 

takse in potne stroške, pri čemer se za tekme 3. SNL izplača 75% takse brez potnih 

stroškov; 

� če se odigra do 29 minut preostanka tekme, se uradnim osebam izplača 35% takse 

in potne stroške, pri čemer se za tekme 3. SNL izplača 50% takse brez potnih 

stroškov. 
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2. člen 

(kriv gostujoči klub) 

 

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; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in  kontrolorju plača gostujoči klub; 

- takse sodnikom, delegatu in kontrolorju plača gostujoči klub in sicer v višini 75% takse za 

tekme 3. SNL in 50% takse za ostala tekmovanja. 

 

 

3. člen 

 

Če je za prekinitev kriv gostujoči klub in je tekma odločena s sklepom vodje tekmovanja z rezultatom 3:0, 

se stroški krijejo, kot sledi: 

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin  (razen za tekme 3. SNL);; 

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

 

 

 

4. člen 

(kriv domači klub) 

 

Če je za odpoved oz. neodigranje 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; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin (razen za tekme 3. SNL); 

- takse sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin in sicer v višini 75% takse za tekme 

3. SNL in 50% takse za ostala tekmovanja. 

 

 

5. člen 

 

Če je za prekinitev 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; 
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- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in  kontrolorju plača klub domačin (razen za tekme 3. SNL);  

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

 

 

 

 

6. člen 

(kriva oba kluba) 

 

(1) Če sta za odpoved oz. neodigranje tekme kriva oba kluba in je tekmo potrebno ponoviti, se stroški  

odpovedane oz. neodigrane tekme krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in  kontrolorju plačata polovično oba kluba (razen za tekme 

3. SNL); 

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

 

(2) Vsak klub nosi svoje stroške ponovljene tekme v celoti, kot v primeru običajne tekme. 

 

7. člen 

 

(1) Če sta za prekinitev tekme kriva oba kluba in je tekmo potrebno ponoviti, se stroški odpovedane oz. 

prekinjene tekme krijejo kot sledi:  

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 

- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 

- potne stroške sodnikom, delegatu in kontrolorju plačata polovično oba kluba (razen za tekme 

3. SNL); 

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

(3) Vsak klub nosi svoje stroške ponovljene tekme v celoti, kot v primeru običajne tekme. 

 

8. člen 

(neprihod sodnikov na tekmo) 

 

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

- stroške organizacije tekme v celoti krije ZNSS;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije ZNSS; 

- potne stroške delegatu in  kontrolorju plača ZNSS (razen za tekme 3. SNL); 

- takse delegata in kontrolorja plača ZNSS in sicer v višini 75% takse za tekme 3. SNL in 50% takse 

za ostala tekmovanja.  

 

(2) ZNSS navedene stroške zaračuna sodnikom, ki so krivi za odpoved oz. neodigranje tekme. 
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MLADINSKE LIGE NZS (1. SML/SKL, 2. SML/SKL, LIGA U15, LIGA DEKLET U17, TEKMOVANJA 

DEKLIC U15 IN U13) 

 

9. člen 

(višja sila) 

 

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 :  

- 75% takse, če se tekma sploh ni začela  

- 100% takse, če  se  je tekma začela  

- stroške ponovljene tekme nosita kluba kot je običajno v primeru normalne tekme. 

 

 

10. člen 

(kriv gostujoči klub) 

 

Če je za odpoved oz. neodigranje 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. 

 

 

11. člen 

 

Če je za prekinitev kriv gostujoči klub in je tekma odločena s sklepom vodje tekmovanja z rezultatom 3:0, 

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.  

 

 

12. člen 

(kriv domači klub) 

 

Če je za odpoved oz. neodigranje 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. 
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13. člen 

 

Če je za prekinitev 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 gostujoči klub; 

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

 

14. člen 

(kriva oba kluba) 

(1) Če sta za odpoved oz. neodigranje kriva oba kluba in bo tekmo treba ponoviti, se stroški odpovedane 

oz. neodigrane tekme 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. 

 

(4) Vsak klub nosi svoje stroške ponovljene tekme v celoti, kot v primeru običajne tekme. 

 

15. člen 

 

(1) Če sta za prekinitev tekme kriva oba kluba in bo tekmo treba ponoviti, se stroški prekinjene tekme 

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. 

 

(5) Vsak klub nosi svoje stroške ponovljene tekme v celoti, kot v primeru običajne tekme. 

 

16. člen 

(neprihod sodnikov na tekmo) 

 

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

- stroške organizacije tekme v celoti krije ZNSS;  

- stroške prihoda gostov v celoti krije ZNSS; 

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

 

(2) Organizator tekmovanja za navedene stroške sorazmerno bremeni Društvo nogometnih sodnikov 

(DNS), od koder prihajajo sodniki. DNS navedene stroške zaračuna sodnikom, ki so krivi za odpoved oz. 

neodigranje tekme. 
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17. člen 

(dve časovno vezani tekmi) 

 

(1) Pri dveh časovno vezanih tekmah, se upošteva kot »enotna cena«, seštevek cen obeh tekem.  

 

(2) Pri časovno vezanih tekmah znaša zmanjšanje iz tega poglavja:  

- 75 % enotne cene, kadar ni odigrana nobena tekma in se nobena ni začela 

- 80 % enotne cene kadar se je ena tekma začela, druga pa se ni odigrala 

 

 

 

18. člen 

 

(1) Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO NZS. 

 

(2) Spremembe in dopolnitve sklepov z dne 19.06.2018 začnejo veljati s 01.07.2018. 

 

 

Ptuj, 19.06.2018 

 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Radenko Mijatović l. r.  

Predsednik  
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