
 

 

       Ljubljana, 9. 8. 2018 
 

Zadeva: USKLAJEVANJE SODNIŠKIH STROŠKOV  
 
ANALIZA STANJA 
 
I.  Zgodovina formiranja sodniških stroškov in oblike plačevanja stroškov tekem: 

1. ZKSS je pripravil in uskladil predlog višine sodniških stroškov za posameznega sodnika pred 
tekmovalno sezono 2009/2010, hkrati se je določila tudi višina stroškov tekme (stroški 
tekme so seštevek sodniške takse in pavšalnih stroškov uradnih oseb, ki ga sestavljata 
morebitna dnevnica (določena na osnovi ocenjene porabe časa, pred tem je bila določena na 
osnovi razdalje med krajem bivanja in krajem igranja tekme) ter manipulativni stroški 
izvajalca izdajanja računov in izplačevanja uradnih oseb tekme. Klubi so stroške tekem 
plačevali ZKSS, le ta pa je plačevala uradne osebe. Zaradi finančne nediscipline klubov so 
uradne osebe v začetku sezone prejemale sredstva v dogovorjenih rokih, mesecu decembru 
je praviloma prišlo do zamika plačil klubov in uradne osebe so sredstva prejele šele pred 
žrebom v mesecu juliju ali avgustu, ko je bil klubom izrečen suspenz KZS in so morali za 
vključitev ekip v tekmovanja poplačati svoj dolg oziroma del dolga. 

2. Pred tekmovalno sezono 2012/2013 je IO KZS sprejel sklep o znižanju višine stroškov tekme 
za povprečno 5%, ni pa spreminjal višine sodniških taks, ki so tako nespremenjene že od 
tekmovalne sezone 2009/2010. Stroške tekem je klubom zaračunavala KZS, ki je tudi 
izplačevala stroške uradnim osebam tekme, pri čemer je, predvsem zaradi finančne 
nediscipline klubov, za plačila zalagala svoja sredstva. KZS se je »poplačala« ob izreku 
suspenza pred vključitvijo klubov v tekmovanja pred pričetkom nove tekmovalne sezone. Ko 
se je denarni tok na KZS zmanjšal, je prišlo ponovno do manjših pa tudi daljših zamud pri 
plačevanju strokov uradnim osebam. IO KZS je zadeve reševal z vzpostavitvijo sistema 
suspenzov, kar je v sezoni 2017/2018 izboljšalo finančno disciplino. 

3. KZS je na osnovi prejetih plačil klubov za stroške tekem formirala neke vrste sodniški sklad, iz 
katerega je izplačevala uradne osebe. Stroški tekem niso bili opredeljeni na osnovi dejanskih 
stroškov po posameznih kategorijah in rangih tekmovanja. Zaradi tega so klubi za svoje 
članske ekipe plačevali višje stroške tekem, medtem ko so bili stroški tekem za mlajše 
starostne kategorije pod dejansko vrednostjo in so se v celoti pokrivali iz prihodkov v 
članskih kategorijah. Največji delež so nosili klubi katerih članske ekipe so sodelovale v 1. 
SKL, nato v 2. in 3 SKL ter v najmanjši meri klubi 4. SKL. V kategoriji članic vplačila klubov 
praviloma niso zadostovala za pokritje stroškov tekem v kategorijah članic in deklet. V 
obdobju od sezone 2012/2013 je prišlo do nekaterih bistvenih sprememb v ligaških 
tekmovanjih, ki so neposredno vplivale na višino sredstev sodniškega sklada: 
a. v sezoni 2014/2015 se je s spremembo tekmovalnega sistema v vseh mlajših starostnih 

kategorijah in povečanja števila tekem za posamezne ekipe, bistveno spremenilo 
razmerje med prihodki in odhodki saj je »primanjkljaj« iz naslova mlajših kategorij in 
ženskih kategorij povečal, 



 

 

 
b. v sezoni 2017/2018 je prišlo do zmanjšanja števila ekip v 1. SKL za člane, kar je znova 

pomenilo manjše prihodke, 
c. od sezone 2014/2015 prihaja deloma zaradi povečanja števila tekem mlajših kategorij in 

deloma zaradi zmanjševanja števila aktivnih sodnikov do povečanja izplačil stroškov 
pavšala. 

d. glede na to, da se takse sodnikov niso spremenile od sezone 2009/2010 so sodniki 
stroške pavšala, predvsem dnevnic (deloma pa tudi stroške kilometrin z navajanje daljših 
razdalj) izkoriščali kot »socialni korektiv« in si na osnovi tega zviševali svoje prejemke 
predvsem v mlajših starostnih kategorijah. 

Glede na navedeno so se porušila razmerja v skladu stroškov tekem in zaradi tega ter tudi 
želje po uvedbi realnega plačevanja višine stroškov tekem, je IO KZS sprejel sklep, da je 
potrebna uskladitev glede višine sodniških stroškov med združenji klubov in sodniško 
organizacijo. 

4. Izvršni odbor KZS je na svoji seji 30.5.2017 sprejel sklep o višini sodniških stroškov: sodniške 
takse so ostale nespremenjene glede na pretekle sezone, opredelil je višino taks za 
prijateljske in trening tekme, določil število brezplačnih sojenj sodnikov v času 
pripravljalnega obdobja klubov in določil višino kilometrine 0,18 EUR. 

5. Zaradi določene višine kilometrine je v začetku tekmovalne sezone 2017/2018 (od 1. 
septembra do 15. oktobra 2017) prišlo do stavke sodnikov, ki niso želeli soditi tekem pod 
okriljem KZS. Posledica te sodniške odločitve je bil zamik tekmovanj v vseh kategorijah. Po 
dogovoru med združenji klubov in sodniške organizacije je IO KZS sprejel sklep, da ostanejo 
stroški tekem v tekmovalni sezoni 2017/2018 nespremenjeni, vendar pa naj bi se združenja 
klubov in sodniške organizacije dogovorili do 30. 4. 2018 za višino sodniških stroškov za 
prihodnjo tekmovalno sezono. Ker v sezoni 2017/2018 do predvidenega roka ni prišlo do 
dogovora med deležniki pri pripravi višine sodniških taks je bilo na sestanku med 
predstavniki združenj in DKS dogovorjeno, da se moratorij o višini stroškov tekem podaljša 
do 15. 6. 2018, kar je na dopisni seji 30. 4. 2018 potrdil tudi IO KZS. 
 

II. Elementi izračuna stroškov tekme 
1. stroški tekme so sestavljeni iz: 

a. sodniških taks in takse tehničnega komisarja, 
b. pavšalnih stroškov (kilometrina in dnevnica),  
c. stroškov administracije - priprava obračunov in izplačevanje sodniških stroškov. 

 
2. KZS kot krovna organizacija skrbi za: 

a. izdajo računov klubom za stroške tekme enkrat mesečno na osnovi obračuna, ki je za vse 
klube v istem rangu tekmovanja enak (seštejejo se stroški vseh tekem in delijo s številom 
tekem, vsakemu klubu se zaračuna število tekem, ki jih je organiziral) 

b. izplačilo stroškov sodnikom enkrat mesečno v dogovorjenem roku, pri čemer je rok za 
izdajo suspenza klubu do sedaj 45 dni, predlog strokovne službe je, da se ta rok skrajša 
na največ 25 dni in na osnovi tega prejmejo sodniki izplačilo v roku 30 dni po izdanem 
računu, 

c. izdajo opominom in suspenzov klubom in na ta način zagotavljanje sredstev za 
izplačevanje sodnikov, 



 

 

 
d. ob morebitnih izstopih ekip, poenostavljene prisilne poravnave ali stečajev klubov v 

primeru neporavnanih sodniških stroškov le - ti bremenijo KZS, ki sodnikom tudi za že 
odigrane tekme izplača sodniške stroške. 

 
3. Zatečeno stanje: 
Do sezone 2017/2018 je bilo plačevanje stroškov tekem na osnovi vnaprej določenega pavšala 
tekme. Ob tem so pomembne naslednje ugotovitve: 

a. stroški tekem v članskih kategorijah so bili ocenjeni previsoko in so dejansko klubi 
predvsem 1. SKL za člane, delno pa tudi ostale članske moške ekipe, poravnavali tudi 
stroške mlajših starostnih kategorij, predvsem v U15, 

b. opazen je trend povečanja števila ekip mlajših starostnih kategorij pri ekipah fantov, zato 
je razlika med vplačili in izplačili vedno manjša, 

c. v sezoni 2017/2018 so tekme U9 sodili trenerji ekip, tekme U11 pa je sodil samo en 
sodnik, kar je vsaj malo omililo pritisk na višino stroškov tekem v najmlajših starostnih 
kategorijah, 

d. v kolikor bi ohranili tak model, klubi, zaradi spremembe tekmovalnega sistema in tudi 
povečanja števila ekip v mlajših starostnih kategorijah in zmanjšanja ekip in posledično 
števila tekem predvsem v 1. SKL za člane, ne bi v celoti pokrivali vseh sodniških stroškov, 

e. s prehodom na plačevanje stroškov glede na dejansko obračunane stroške tekem, se 
plačevanje stroškov tekem na mesečni ravni razdeli med klube glede na višino stroškov 
tekme in število odigranih tekem v posamezni kategoriji. 

 
4. Ostala problematika: 

a. sodniške stroške na zaključnih turnirjih v mlajših starostnih kategorijah klubi 
organizatorji plačujejo po dejanskih stroških, pri čemer prihaja (sezona 2016/2017) do 
zelo visokih stroškov predvsem zaradi tega, ker je DKS za posamezne turnirje predlagala 
delegiranje sodnikov iz celotne Slovenije in ne regionalno (primer ŽKD Maribor – finale 
dekleta U19 strošek v letu 2017 za 4 tekme cca 1600 EUR). V tem segmentu je potrebno 
opredeliti, ali delegirati sodnike glede na želje sodniške organizacije ali bolj regionalno in  
s tem ohraniti sodniške stroške primerljive z ligaškim tekmovanjem. Eden izmed 
poglavitnih razlogov, da se klubi težje odločajo za izvedbo finalnih turnirjev, je tudi višina 
sodniških stroškov, 

b. problematika števila sodnikov na tekmah v posameznih tekmovanjih: do sedaj so tekme 
v tri sodili sodniki v Ligi Nova KBM (vse dele tekmovanja), tekmovanje pokal SPAR 
(četrtfinale, polfinale in  finale), 1. SKL za članice – finale play off, pokalno tekmovanje za 
članice (polfinale in finale), fantje U19 (2. del tekmovanja 1. A SKL, izločilne tekme in 
finalni turnir) in dekleta U19 (finalni turnir). 

c. Zagotovo je najbolj pereča problematika v tem trenutku upadanje števila aktivnih 
sodnikov in porast števila ekip v ligaških tekmovanjih v mlajših kategorijah. Zaradi tega je 
bil sprejet sklep v okviru KZS, da tekme U9 sodijo trenerji – člani kluba organizatorja 
tekmovanja, tekme U11 pa sodi en sodnik. 
Iz preglednice je razvidno, kako se je zmanjševalo število sodnikov in kako se je 
povečevalo število ekip ter predvsem, iz zadnjega stolpca za sezono 2018/2019 koliko 
sodnikov bi  



 

 

 
potrebovali za nemoteno in predvsem razumno delegiranje sodnikov v času tekmovalne 
sezone. Sodniki so namreč v sezoni 2017/2018 sodili ob vikendih (sobota, nedelja) od tri 
pa tudi do 6 ali več tekem. 

LETO 2010/1
1 

2011/1
2 

2012/1
3 

2013/1
4 

2014/1
5 

2015/1
6 

2016/1
7 

2017/1
8 

2018/1
9 

ŠT. ML. EKIP 424 510 516 547 665 703 694 720 773 
SODNIKI 199 206 174 191 226 213 209 181 250 

SODNIKOV / 
EKIPO 0,469 0,404 0,337 0,349 0,34 0,303 0,301 0,251 0,323 

RAZLIKA   -0,065 -0,067 0,012 -0,009 -0,037 -0,002 -0,05 0,072 
Pripravljen je tudi pregled potrebnega števila sodnikov po posameznih regijah in lahko ugotovimo, 
da manjka 75 sodnikov seveda ob predpostavki, da nobeden od sodnikov ne bo zaključil svoje 
kariere. 

 STANJE POVEČANJE NOVO STANJE 
DOLENJSKA 12 3 15 
GORENJSKA 19 11 30 
LJUBLJANA 56 29 85 
MARIBOR 36 0 36 
GORICA IN OBALA 25 15 40 
SAVINJSKA 33 17 50 
SKUPAJ 181 75 256 

 
III.         IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SODNIŠKIH TAKS  

1. do sedaj med deležniki (združenja klubov, DKSS) usklajeno naslednje: 
a. stroški tekme se izplačujejo na osnovi dejanskih stroškov (sodniške takse, pavšalni in 
administrativni stroški) ki mesečno nastanejo na vseh tekem istega ranga tekmovanja, ki se 
delijo s številom tekem in vsakemu klubu se zaračuna število tekem, ki jih je organiziral, 
b.  sodniške takse v članskih kategorijah je potrebno v 2., 3., 4. SKL za člane in 1. SKL za 
članice znižati, 
c. sodniške takse v mlajših starostnih kategorijah je potrebno zvišati, seveda ob zavedanju, da 
je razmerje med številom tekem članov in tekem mlajših kategorij 1 : 7, 
2. neusklajena so naslednja področja: 
a. višina zneska kilometrine, 
b. izplačevanje dnevnic, 
c. višina sodniških taks v prihodnji sezoni in projekcija višine sodniških taks v prihodnjem 
obdobju. 
 
2. Pregled števila organiziranih tekem  
po posameznem klubu v ligaškem tekmovanju v eni tekmovalni sezoni: 
ČLANI 
a. člani 1. SKL = liga za prvaka 14 tekem + play off, liga za obstanek 14/13 tekem, 
(1. del – 9 tekem, 2. del liga za prvaka – 5 tekem, 2 del lige za obstanek 4/5 tekem), 



 

 

 
b. člani 2. SKL = 11 tekem + play off, liga za obstanek 14 tekem, 
(1. del – 11 tekem,play off za prvaka, za obstanek v 2. SKL – 3 tekme), 
c. člani 3. SKL – liga za prvaka in liga za obstanek 11 tekem, liga za razvrstitev 10 tekem, 
(1. del – 7 tekem, 2. del liga za prvaka in obstanek– 4 tekme, liga za razvrstitev – 3 tekme), 
d. člani 4. SKL – liga za prvaka 10 tekem, liga za razvrstitev 10 tekem, 
(1. del – 7 tekem, 2. del liga za prvaka in liga za razvrstitev – 3 tekme), 
 
MLAJŠE KATEGORIJE MOŠKI 
a. fantje U19 1. SKL (1. A SKL – 4 - 1. SKL, 4 - 2. SKL, 1. B SKL – 5 - 1. SKL, 3 - 2.SKL, 6 - 3. SKL, 2 
- mlajši)  
liga za prvaka 10 tekem, liga za razvrstitev 10 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del 1.A SKL – 7 tekem, 1.B SKL - 7 tekem), 
b. fantje U19 2. SKL  
liga za prvaka 10 tekem, liga za razvrstitev 7 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del za prvaka 7 tekem, ostali 4 tekme), 
c. fantje U17 1. SKL 
liga za prvaka 11 tekem, liga za razvrstitev 11 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 5 tekem, 3. del - 3 tekme), 
d. fantje U17 2. SKL  
liga za prvaka 11 tekem liga za razvrstitev 11 (ali 1 do 2 tekmi manj) tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del za prvaka 5 tekem, ostali5 (4,3 tekme), 3. del 3 tekme, 
e. fantje U15 1. SKL  
liga za prvaka 13 tekem, liga za razvrstitev 13 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 6 tekem, 3. del - 4 tekme), 
f. fantje U15 2. SKL  
liga za prvaka 12 tekem, liga za razvrstitev 11 (ali 1 do 2 tekmi manj) tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del za prvaka 5 tekem, ostali 3 tekme, 3. del 4 tekme za prvaka, ostali 3 
tekme),  
g. fantje U13 1. SKL , fantje U13 2. SKL 
turnirji 9 tekem, liga za razvrstitev 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 
hi. fantje U11 – en sodnik 
turnirji 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 
i. fantje U9 – sodijo klubski delavci 
turnirji 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 
 
ŽENSKE 
a. članice 1. SKL = liga za prvaka 14 tekem + play off, 
(1. del – 7 tekem, 2. del – 7 tekem), 



 

 

 
b. dekleta U19 1. SKL  
liga za prvaka 10 tekem, liga za razvrstitev 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 7 tekem, 2. del za razvrstitev – 6 tekem), 
c. dekleta U17 1. SKL 
liga za prvaka 9 tekem, liga za razvrstitev 8 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del za prvaka - 6 tekem, 2. del za razvrstitev - 5 tekem), 
d. dekleta U15 1. SKL  
liga za prvaka 11 tekem, liga za razvrstitev 11 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 5 tekem, 3. del - 3 tekme), 
e. dekleta U13 1. SKL  
turnirji 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 
f. dekleta U11 – sodi en sodnik 
turnirji 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 
g. dekleta U9 – sodijo klubski delavci 
turnirji 9 tekem, 
(1. del – 3 tekme, 2. del - 3 tekme, 3. del - 3 tekme), 

 
IV.         IZHODIŠČA PREDLOGA VIŠINE SODNIŠKIH TAKS IN PAVŠALNIH STROŠKOV   

a. članska kategorija - moški 
Osnova za višino sodniških taks je taksa 1. SKL za člane v 1. delu tekmovanja in nato se 
upoštevajo naslednja razmerja: 
Trije sodniki – Liga Nova KBM 
1. člani 1. SKL 1. del – 100 enot 
2. člani 1. SKL 2. del za prvaka 110 enot (tudi četrtfinale Pokal SPAR) 
3. člani 1. SKL četrtfinale play off 110 enot (tudi četrtfinale Pokal SPAR) 
4. člani 1. SKL polfinale play off 120 enot (tudi polfinale Pokal SPAR) 
5. člani 1. SKL finale play off 140 enot (tudi finale Pokal SPAR in tekma Super pokal) 
6. člani 1. SKL liga za razvrstitev za obstanek v 1. SKL – 80 enot, 
 
Dva sodnika: 
6. člani 2. SKL – 60 enot 
7. člani 3. SKL – 40 enot 
8. člani 4. SKL – 30 enot 
9. tehničnim komisarjem pripada 60% takse sodnika 
 
b. mlajše starostne kategorije U19 in U17 – fantje in dekleta 
Osnova za višino sodniških taks je taksa 1. SKL za fante U19 in se upoštevajo razmerja: 
Trije sodniki 
1. fantje 1.A SKL 2. in 3. del – 100 enot 



 

 

 
Dva sodnika: 
1. fantje U19 1.A SKL – kvalifikacije drugi krog, prvi del – 100 enot fantov U19 1.A SKL, 
1. fantje U19 1.B SKL – kvalifikacije prvi krog, prvi del, in drugi del – 90 enot fantov U19 1.A 
SKL, 
2. fantje U19 2. SKL, dekleta U19 1. SKL - 70 enot fantov U19 1.A SKL, 
3. fantje U17 1. SKL – kvalifikacije, prvi, drugi, tretji del - 80 1.SKL fantov U19 1.A SKL, 
4. fantje U17 2. SKL, dekleta U17 1. SKL - 60 enot fantov U19 1.A SKL, 
6. finalni turnir – sodniška taksa enaka kot v drugem delu tekmovanja, doda se tudi teh. 
komisar. 
c. mlajše starostne kategorije U15,U13, U11 in U9 – fantje in dekleta 
Osnova za višino sodniških taks je taksa 1. SKL za fante U15 in se upoštevajo razmerja: 
1. fantje U15 1. SKL – kvalifikacije, prvi, drugi in tretji del - 60 enot fantov U19 1.A SKL, 
2. fantje U15 2. SKL, dekleta U15 - 50 enot fantov U15 1.A SKL, 
3. fantje U13 1. SKL, 2. SKL, dekleta U13 prvi, drugi, tretji del – 40,25 enot fantov U19 1. 
ASKL, 
4. fantje in dekleta U11, U9 – 40,25 enot fantov U19 1. ASKL, 
5. finalni turnir U15 in U13 – sodniška taksa enaka kot v drugem delu tekmovanja, dodan 
teh. komisar. 
d. članice in mlajše starostne kategorije dekleta 
Osnova za višino sodniških taks so takse v moški članski kategoriji: 
1. članice 1. SKL – 1. del – taksa enaka 3. SKL za člane 
2. članice 1. SKL – 2. del za prvaka – 120 enot 1. dela tekmovanja, 
3. članice 1. SKL – 3. del polfinale in finale play off – 120 enot 1. dela tekmovanja (dodan teh. 
komisar), 
3. članice 1. SKL – 2. del razigravanja – taksa enaka kot dekleta U19, 
e. pavšalni stroški 
- kilometrina znaša 0,24 EUR 
- dnevnice se obračunavajo glede na razdaljo od kraja bivanja –  
- do 150 km – ni dnevnice 
- od 151 do 250 – mala dnevnica 
- nad 251 km – srednja dnevnica 
- za sojenje na enodnevnem finalnem turnirju, kjer sodnik sodi najmanj dve tekmi v enem 
dnevu, sodniku in tehničnemu pripada srednja dnevnica razen v primeru, da je iz kraja 
tekmovanja. 
 



 

 

 
Obrazložitev: 
Predlog strokovne službe je pripravljen na osnovi: 
a. do sedaj poenotenih stališčih pogajalcev Združenj klubov in sodniške organizacije, 
b. vzpostavitve razmerij med višinami sodniških taks glede na zahtevnost tekmovanja, 
c. izenačitve sodniških taks za sojenje na finalnih turnirjih s stroški ligaškega dela 
tekmovanja, 
d. opredelitve posameznih tekmovanj, v katerem sodniki sodijo v tri, 
d. opredelitve v katerih tekmovanjih je potrebno zagotoviti prisotnost tehničnih komisarjev, 
e. izenačitve sodniških taks v mlajših starostnih kategorijah pri fantih in dekletih, kjer je 
izhodišče bilo financiranje programov s strani občin, kjer prav tako ni razlike med spoloma, 
g. ugotovitve, da so kilometrina, predvsem pa dnevnice služile za “finančni korektiv” 
sodnikom in so z nerealnim prikazovanjem časa prebitega na tekmah predvsem v 
kategorijah, kjer se tekme igrajo po turnirskem sistemu, želeli dvigniti znesek. 
 

 Pripravili:  Odobril 
 komisar članskih tekmovanj Boris Majer   Generalni sekretar  

komisar mlajših kategorij Gorazd Trontelj                  Radoslav Nesterović 
vodja obračuna sodniških stroškov Jernej Bobič 

 


