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Na podlagi 25. člena Statuta Sabljaške zveze Slovenije (SZS) je izvršilni odbor SZS na svoji 

seji dne        sprejel naslednji čistopis 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV IN 
NAGRAJEVANJU 

USPEHOV NA TEKMOVANJIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.SPLOŠNE DOLOČBE 
 

• Pravilnik o povračilu stroškov in nagrajevanju opredeljuje povračilo stroškov 
doseženih uspehov na tekmovanjih ranga FIE - A in FIE - GP , Satelitih ter turnirjih 
Kadetskega evropskega pokala, ki so v koledarju kontrolnih turnirjev Sabljaške zveze 
Slovenije (v nadaljevanju SZS) za tekočo sezono, razen za izbirna tekmovanja s 
koledarja SZS. 

• Ostali stroški, oziroma tisti, ki s tem pravilnikom niso opredeljeni in so posledica 
nastopov tekmovalcev SZS na turnirjih, se izplačajo na osnovi predloga Upravnega 
odbora (v nadaljevanju UO) SZS, ki ga sprejme Izvršilni odbor SZS na svoji seji. 

• V primeru, da je na podlagi potrebe za spremstvo tekmovalcev na turnir delegiranih 
več trenerjev, tj. da minimalno število potrebnih strokovnih spremljevalcev (v 
nadaljevanju uradni spremljevalci) presega enega, so tudi ostali upravičeni do 
povračila stroškov. Tako dodatno spremstvo kot povračilo stroškov določi UO SZS. 

 
2.POVRAČILO STROŠKOV ZA TURNIRJE FIE-A IN FIE-GP (velja za 
turnirje tekmovalnega koledarja SZS): 
 
2.1. MLADINSKI TURNIRJI 
 
Povračilo stroškov uradnim spremljevalcem (morajo biti najmanj trenerji 2. stopnje, v kolikor 
to iz objektivnih razlogov ni mogoče, lahko UO določi drugače): 

• SZS krije uradnim spremljevalcem stroške prevoza, prenočišča in dnevnic 
(spremljevalci-50 eur).  

Za turnirje, ki so v uradnem koledarju SZS zagotovi in krije stroške sodnika, v kolikor je 
njegova udeležba potrebna (glede na število tekmovalcev).  
Tekmovalcem za udeležbo na turnirjih, ki so v uradnem koledarju SZS, le-ta krije startnino, 
povračilo njihovih stroškov pa je opredeljeno na osnovi doseženih rezultatov: 
Uvrstitev med 1/2 udeležencev: 

• Povrne se stroške prenočišča (vendar v vrednosti do max 30 eur na/noč/osebo). 
Uvrstitev med 1/4 udeležencev: 

• Stroški prevoza.  
 
2.2. U23 TURNIRJI 
 
Uradni spremljevalci so upravičeni do povračila stroškov. 
Za turnirje, ki so v uradnem koledarju SZS zagotovi in krije stroške sodnika, v kolikor je 
njegova udeležba potrebna (glede na število tekmovalcev).  
Tekmovalcem za udeležbo na turnirjih, ki so v uradnem koledarju SZS, le-ta krije startnino, 
povračilo njihovih stroškov pa je opredeljeno na osnovi doseženih rezultatov: 
Uvrstitev med 1/2 udeležencev: 

• Povrne se stroške prenočišča (vendar v vrednosti do max 30 eur na/noč/osebo). 
Uvrstitev med 1/4 udeležencev: 

• Stroški prevoza.  
 
 
2.3. ČLANSKI TURNIRJI 
 
Uradni spremljevalci so upravičeni do povračila stroškov. 
Za turnirje, ki so v uradnem koledarju SZS zagotovi in krije stroške sodnika, v kolikor je 
njegova udeležba potrebna (glede na število tekmovalcev).  



Tekmovalcem za udeležbo na turnirjih, ki so v uradnem koledarju SZS, le-ta krije startnino, 
povračilo njihovih stroškov pa je opredeljeno na osnovi doseženih rezultatov: 
Uvrstitev med 1/2 udeležencev: 

• Povrne se stroške prenočišča (vendar v vrednosti do max 30 eur na/noč/osebo). 
Uvrstitev med 1/4 udeležencev: 

• Stroški prevoza.  
 
3.POVRAČILO STROŠKOV ZA TURNIRJE KADETSKEGA 
EVROPSKEGA POKALA (velja za turnirje ki so v predlogu dela TD): 
 
Povračilo stroškov uradnim spremljevalcem (morajo biti najmanj trenerji 2. stopnje, v kolikor 
to iz objektivnih razlogov ni mogoče, lahko UO določi drugače): 

• SZS krije uradnim spremljevalcem stroške prevoza, prenočišča in dnevnic 
(spremljevalci-50 eur).  

Za turnirje, ki so v uradnem koledarju SZS zagotovi in krije stroške sodnika, v kolikor je 
njegova udeležba potrebna (glede na število tekmovalcev).  
Tekmovalcem za udeležbo na turnirjih, ki so v uradnem koledarju SZS, le-ta krije startnino, 
povračilo njihovih stroškov pa je opredeljeno na osnovi doseženih rezultatov: 
Uvrstitev med 1/2 udeležencev: 

• Povrne se stroške prenočišča (vendar v vrednosti do max 30 eur na/noč/osebo). 
Uvrstitev med 1/4 udeležencev: 

• Stroški prevoza.  
 
4. POVRAČILO STROŠKOV ZA SATELITE (velja za turnirje ki so v 
predlogu dela TD): 
 
Uradni spremljevalci so upravičeni do povračila stroškov. 
Za turnirje, ki so v uradnem koledarju SZS zagotovi in krije stroške sodnika, v kolikor je 
njegova udeležba potrebna (glede na število tekmovalcev).  
Tekmovalcem za udeležbo na turnirjih, ki so v uradnem koledarju SZS, le-ta krije startnino, 
povračilo njihovih stroškov pa je opredeljeno na osnovi doseženih rezultatov: 
Uvrstitev med 1/2 udeležencev: 

• Povrne se stroške prenočišča (vendar v vrednosti do max 30 eur na/noč/osebo). 
Uvrstitev med 1/4 udeležencev: 

• Stroški prevoza.  
 
5.STROŠKI 
 
5.1. PREVOZI Z OSEBNIMI VOZILI ALI KOMBIJI: 
 
Pri uporabi najetega vozila s strani SZS, se uradnim spremljevalcem povrnejo stroški, ki 
nastanejo zaradi prevzema in vrnitve takšnega vozila. Stroški amortizacije lastnega vozila in 
goriva se krijejo s polovično kilometrino 0,20€/km. Stroškov slovenskih vinjet SZS ne krije. 
 
Spremljevalci in tekmovalci so do kilometrine upravičeni, v primeru ko SZS ne zagotovi 
drugega prevoza na tekmovanje in po predhodni potrditvi UO. 
 
5.2. NAJVIŠJI IZPLAČLJIV ZNESEK 
 
Najvišji izplačljiv znesek za kritje stroškov za tekmovalca znaša 500,00 EUR, za 
spremljevalca pa 1000,00 EUR. Izplačilo višjega zneska mora potrditi UO SZS.  
 
5.3. PRENOČIŠČA: 



  
Stroški prenočišča se povrnejo uradnim spremljevalcem in tekmovalcem v skladu s tem 
pravilnikom na osnovi poročila in originalov računov. 
 
5.4. DNEVNICE: 
 
Dnevnice se uradnim spremljevalcem izplačajo po veljavni Uredbi o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino ter njenih spremembah in dopolnitvah  
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED1448.html). Spremljevalcem lahko na 
predlog UO IO odobri dodatno nagrado.  
V primeru, ko je potrebno zaradi števila prijavljenih tekmovalcev, ki jih predhodno odobri TD, 
poslati na tekmovanje tudi sodnika, SZS krije sodnikom stroške prevoza, prenočišča (v 
kolikor je to potrebno) in dnevnice, skladno s slovensko zakonodajo. 
Dnevnice se ne izplačujejo za tekmovanja v Sloveniji. 
Dnevnice za tekmovanja v tujini se izplačuje za maksimalno 4 dni. Za izplačilo dnevnic nad 4 
dni mora uradni spremljevalec podati predlog UO SZS. 
 
6.IZPLAČILA: 
 
Vse stroške prevoza, prenočišča in dnevnic se obračuna na podlagi predloženega 
izpolnjenega potnega naloga ter priloženih računov in ostalih prilog. SZS si pridružuje 
pravico, da na podlagi ugotovljene nepravilnosti račun zavrne. 
 

Upravni odbor SZS	


