
Navodila za izpolnitev zahtevka in črpanje sredstev za programe športa v 

MOM za leto 2020 

 

� 1. korak 

Zahtevek za izplačilo za obdobje 1.1. do 30.6.2020 pred oddajo e-računa v UJP-u izpolnite in vam ga 

skrbnik (zaposlen na UŠ) ugodi v aplikaciji: https://maribor.tendee.net. V aplikacijo se kot ob oddaji 

vloge prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

 

� 2. korak 

V aplikaciji pod »JR za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora 

programom LPŠ v MOM za leto 2020« izberete polje »OBRAZCI«. 

 

Ustvarite lahko dve vrsti zahtevkov: 

1. Zahtevek za sofinanciranje LPŠ 2020 

2. Zahtevek za sofinanciranje ostalih objektov 2020 

Pri izpolnjevanju zahtevka sledite navodilom v obrazcu (aplikaciji) ter za vsako dejavnost izpolnite samo 

en zahtevek za LPŠ ali lastne objekt. V kolikor ste imeli ugodeno oboje, izpolnite zahtevek za del LPŠ in 

ostalih objektov posebej.  

Zahtevek oz. zahtevke lahko ves čas dopolnjujete, vendar za posamezen program/dejavnost pripravite 

le en zahtevek, ki zajema vse račune (verodostojne listine) za obdobje januar – junij 2020. 

Zahtevek ali več zahtevkov skupaj elektronsko oddate v odobritev skrbniku, ki vam ga UGODI ali vas 

pozove na DOPOLNITEV. Zahtevek dopolnjujete dokler vam ga skrbnik ne ugodi. Ugoden izpis »PRENESI 

KONTROLNI OBRAZEC« v PDF shranite in ga priložite e-računu v UJP-u. 

Preko UJP-a oddate e-račun ter kot prilogo priložite zahtevek, ki ste ga prenesli iz aplikacije. Upoštevali 

se bodo le e-računi, ki bodo opremljeni z prilogo »zahtevek za izplačilo 2020«, nepopolni e-računi bodo 

zavrnjeni. 

 

Izplačevanje sredstev poteka v skladu s 3. členom Pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa 

za leto 2020 

Financer bo na izvajalčev račun št. SI56 XXXX XXXX XXXX XXX odprt pri XXXXXX sredstva iz 2. člena te 

pogodbe nakazoval 15. dan od prejema pravilno izstavljenega e-zahtevka za izplačilo obveznosti po tej 

pogodbi, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer morajo biti upoštevani roki plačil v breme državnega 

in občinskih proračunov, določeni v 32. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 

leti 2020_21, in sicer na podlagi predloženih knjigovodskih listin, ki vsebinsko utemeljujejo nastanek 

stroškov. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje po tej pogodbi, morajo dejansko nastati in biti 

plačani. Neupravičene stroške plača izvajalec v svoje breme. 

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan 

plačilnega roka šteje naslednji delavnik. 

Izplačilo po posameznem e-zahtevku lahko predstavljajo največ do 70 % upravičenih stroškov, razen 

kadar gre za brezplačne dejavnosti, promocijske programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter 

dejavnosti mestnih panožnih športnih šol in prireditev športnik leta Maribora. 



E- zahtevke za obdobje od 1.1. do 30.6.2020, je potrebno oddati najkasneje do 15.8.2020. 

Pri prvem e- zahtevku, za obdobje po 30.6.2020, je potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih 

stroških, ki so nastali v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Po 15.8.2020 stroškov za obdobje od 1.1. 

do 30.6.2020 ni več možno prilagati in se ne štejejo kot upravičeni stroški. 

Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1.1. do 31.12.2020 in poročilo o namenski porabi sredstev 

za obdobje od 30.6. do 31.12.2020 z dokazili o plačanih stroških je potrebno oddati najkasneje do 

31.1.2021. 

Rok za predložitev zadnjega e-zahtevka za obdobje od 1.7. do 31.12.2020 po tej pogodbi je 30. 

november 2020. 

E- zahtevki za mestne panožne šole za mesec november, izdani na začetku decembra, bodo plačani do 

31.12.2020. 

Za prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole izvedene v decembru 2020 je rok za 

predložitev e-zahtevka najkasneje do 15.1.2021. 

 

Pomembno: 

V dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega dela, lahko izvajalci kot dokazilo o 

namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov. 

 

 

 

23.7.2020 

Urad za šport 


