Plačevanje sodniško – delegatskih nadomestil - navodila
V skladu s predpisi MNZ Celje je nadomestilo uradni oseb možno izplačati:
1. podjemna pogodba
2. študensko delo
3. izdan račun za opravljeno storitev (s.p.)
1. Račun za opravljeno storitev
V primeru, da uradna oseba klubu za svojo storitev izda račun ni potrebno izpolnjevati dodatnih
obrazcev. Uradna oseba izda račun za znesek, ki je naveden v Nadomestilih uradnim osebam. V
primeru, da bo račun vseboval tudi DDV mora biti znesek z DDV enak znesku, ki je naveden v
Nadomestilih uradnim osebam. V skladu s predpisi MNZ Celje je rok plačila najkasneje do 15. v
naslednjem koledarskem mesecu.
2. Podjemna pogodba
Uradna oseba izpolne prvi list obrazca »Obračun nadomestila uradne osebe«

V delu »Podatki o pogodbeniku« vnesite: Ime in priimek, Naslov, Poštno številko in kraj, davčno
številko, številko transkcijskega računa v obliki (SI56 XXXX XXXX XXXX XXX), ter ime banke pri
kateri je odprt račun. Iz menija izberite vrsto obračuna (Podjemna pogodba). V rubriki »Status«
izberite:

-

zavarovan (če ste v času opravljanja dela za polni delovni čas vključeni v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi podlagi (zaposlen, samozaposlen,
upokojenec, itd.)).

-

nezavarovan (če v času opravljanja dela niste vključeni v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na drugi podlagi, oziroma v takšno zavarovanje niste vključen
za polni delovni čas.

V delu »Podatki o izplačevalcu« izberite klub.
V delu »podatki o tekmi« izberite vrsto tekme, vnesite datum in oba nasprotnika, ter izberite vrsto
uradne osebe (Glavni sodnik/Pomočnik/Delegat).
V delu »posebnosti« izberite DA »Tekma se ni pričela (75%)«, kadar ste prišli na srečanje pa se
tekma ni pričela (upoštevajte sklep o kritju stroškov!)
V delu »posebnosti« izberite DA »neprihod delegata«, kadar ste v funkciji glavnega sodnika pa na
tekmo delegat ni prišel.
Če ste izpolnili vsa zahtevana polja odprite jeziček »Podjemna pogodba« in natisnite obrazec.
Natisnjen obrazec lastnoročno podpišite in oddajte v klubu.

Uradna oseba izpolne obrazec Izjava prejemnika dohodka po podjemni pogodbi. Vnesite ime in
priimek, naslov, davčno številko ter kraj in datum ter obrazec natisnite. Natisnjen obrazec
lastnoročno podpišite, obkrožite ustrezno trditev o vašem statusu zavarovanja in ga oddajte v
klubu.

Predstavnik kluba pred tekmo pripravi podjemo pogodbo, ki jo z uradno osebo podpišeta pred
srečanjem.
2. Študentsko pogodba
Uradna oseba izpolne prvi list obrazca »Obračun nadomestila uradne osebe«
V delu »Podatki o pogodbeniku« vnesite: Ime in priimek, Naslov, Poštno številko in kraj, davčno
številko, številko transkcijskega računa v obliki (SI56 XXXX XXXX XXXX XXX), ter ime banke pri
kateri je odprt račun. Iz menija izberite vrsto obračuna (Študentsko delo). Vsebina rubrike status je
pri študentskem delu nepomembna.
V delu »Podatki o izplačevalcu« izberite klub.
V delu »podatki o tekmi« izberite vrsto tekme, vnesite datum in oba nasprotnika, ter izberite vrsto
uradne osebe (Glavni sodnik/Pomočnik/Delegat).

V delu »posebnosti« izberite DA »Tekma se ni pričela (75%)«, kadar ste prišli na srečanje pa se
tekma ni pričela (upoštevajte sklep o kritju stroškov!).
V delu »posebnosti« izberite DA »neprihod delegata«, kadar ste v funkciji glavnega sodnika pa na
tekmo delegat ni prišel.

Če ste izpolnili vsa zahtevana polja odprite jeziček »Študentsko delo« in natisnite obrazec.
Natisnjen obrazec lastnoročno podpišite in oddajte v klubu. V klub dostavite tudi napotnico
študentskega servisa!

Vsi omenjeni obrazci so na voljo na spletni strani MNZ Celje v Rubriki »Obrazci«.

