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Ob inski svet MO Novo mesto sprejme predlog
Odloka o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 po
skrajšanem postopku.
2. Ob inski svet MO Novo mesto sprejme osnutek Pogodbe o pla ilu
kotizacije Evropskega košarkarskega prvenstva 2013.
3. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto pooblasti župana Mestne
ob ine Novo mesto, da po sprejetju odloka o sofinanciranju
Evropskega košarkarskega prvenstva 2013, podpiše pogodbo o
sofinanciranju med KZS in podjetjem EP 2013 d.o.o., ki bo
podrobneje dolo ila medsebojne pravice in obveznosti iz naslova
sofinanciranja prvenstva.
ŽUPAN,
Alojzij MUHI
Priloga:
- besedilo Odloka o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 z
obrazložitvijo,
- besedilo Pogodbe o pla ilu kotizacije

Številka: 411-39/2011
Datum: 29. 6. 2011
Obrazložitev
Na podlagi odlo itve FIBA Europe dne 5.12.2010, ki je podelila Košarkarski zvezi Slovenije
organizacijo evropskega prvenstva v košarki za lane za leto 2013 (v nadaljevanju
EuroBasket 2013), je tudi Mestna ob ina Novo mesto kandidirala za izvedbo prvega dela
prvenstva v Novem mestu in s kandidaturo uspela.
Zaradi navedenega je ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto dne 21. aprila 2011 sprejel
sklep, da Mestna ob ina Novo mesto pristopi k projektu organizacije predtekmovanj s
Košarkarsko zvezo Slovenije in FIBE, pri emer pa sklenitev pogodbe v prvotno predlagani
obliki s starani KZS za ob ino ni sprejemljiva.
Mestna ob ina Novo mesto je z ostalimi tremi ob inami, soorganizatorkami prvega dela
prvenstva – Jesenice, Ptuj in Koper v mesecu juniju preu ila pripombe podane tako s strani
ob inskih svetnikov in strokovnih delavcev ob inskih uprav, na predlog pogodbe KZS o
medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z organizacijo EuroBasket 2013.
Na usklajevalnih sestankih s strani vseh štirih ob in, ki sodelujejo v prvem delu evropskega
prvenstva, so bile izpostavljene naslednje ugotovitve:
-

da je potrebno zagotoviti enotne kriterije za pravice in obveznosti vseh izbranih
organizatorjev prvega dela EuroBasket 2013,
da je zaradi nesorazmernosti med višino kotizacije in ocenjeno vrednostjo
protistoritev potrebno finan ne obveznosti ustrezno korigirati in prilagoditi dejanskim
stroškom,
da je Košarkarska zveza Slovenije za namen izvedbe EuroBasket 2013 ustanovila
družbo EP 2013, d.o.o.,
da je za potrebe realizacije pooblastil, novoustanovljeno družbo potrebno vklju iti v
vsa pogodbena razmerja kot enakovrednega partnerja,
da bi bilo potrebno v pogodbo vklju iti protikorupcijsko klavzulo,
da v navedenih pogodbah niso dolo eni skrbniki pogodb,
da je potrebno nekatere pravice in obveznosti opredeliti tudi terminsko,
da je potrebno zaradi vsega navedenega spremeniti predloge pogodbe in sprejeti
poenoteno besedilo za vse organizatorje prvega dela EuroBasket 2013, v katero
bodo zajete tudi vse zahtevane pravno formalne sestavine pogodbe.

Na usklajevalnih sestankih vseh štirih ob in, smo KZS predlagali sklenitev dveh pogodb in
sicer:
- pogodbo o pla ilu kotizacije in
- pogodbo o sofinanciranju EuroBasket 2013, ki bo imela podlago v Odloku o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013.

Predlagano besedilo obeh predlogov pogodb in Odlok je poenoten za vse štiri ob ine, ki
sodelujejo pri organizaciji prvega dela prvenstva. Tako usklajeni pogodbi in Odlok smo
posredovali v pregled KZS, ki je oba dokumenta z manjšimi popravki tudi potrdila.
S sklenitvijo pogodbe o pla ilu kotizacije, bo KZS tudi uradno dodelila organizacijo ene
skupine prvega dela EuroBasekt 2013 Mestni ob ini Novo mesto, ki bo potekalo med
4.9.2013 in 10.9.2013. MO Novo mesto mora iz naslova soorganizatorja EuroBasket 2013
zagotoviti primerni dvorani (najkasneje do 31.3.2013) za tekme in trening, ki jo predhodno
odobrijo KZS , družba EP 2013 d.o.o. in FIBA Europe. Višina kotizacije, ki jo mora pla ati
MO Novo mesto znaša 50.000,00 EUR in pripadajo i 20% DDV. Iz naslova te pogodbe je
MO Novo mesto poleg dvorane, dolžna zagotoviti in pokriti še naslednje stroške:

-

sprejem župana za VIP goste, predstavnike ekip, uradne predstavnike in medije,
organizirati in izpeljati ogled Novega mesta in okolice za VIP goste, predstavnike
ekip, uradne osebe in medije in
prijaviti prireditev pristojnim državnim organom.

Družba EP 2013 d.o.o. pa se iz naslova pla ane kotizacije obvezuje zagotoviti in pla ati:

-

lokalnemu organizatorju za potrebe oglaševanja Mestne ob ine Novo mesto 32 m
oglaševanja na digitalnih panojih ob igralni površini v vidnem polju kamer na tekmah
predtekmovalne skupine v Novem mestu,
lokalnemu organizatorju 50 navadnih in 4 VIP vstopnice za vsako tekmo prvega dela
tekmovanja v Novem mestu,
najmanj 4 osebne avtomobile za lokalni organizacijski odbor za as trajanja 1. dela
EuroBasketa 2013,
organizirati ogled 1. dela evropskega prvenstva v košarki v Litvi 2011 za župana ter
3 predstavnike lokalnega organizatorja za namen seznanitve organizacije in izvedbe
prireditev.

Ostale obveznosti in pravice s strani KZS, EP 2013 d.o.o. ter MO Novo mesto so razvidne iz
priloženega predloga Pogodbe o pla ilu kotizacije.
Glede na dejstvo, da sodelovanje pri organizaciji Evropskega košarkarskega prvenstva
pomeni prispevek k prepoznavnosti MO Novo mesto, pozitiven u inek na razvoj turizma in
drugih gospodarskih panog v MO Novo mesto ter prispevek k zadovoljevanju javnih potreb
na podro ju športa za ob ane smatramo, da je sofinanciranje naveden prireditve tudi v
javnem interesu in pomeni dolgoro no naložbo ob ine. Na podlagi navedenega predlagamo
ob inskemu svetu MO Novo mesto v obravnavo in sprejem Odlok o sofinanciranju
evropskega košarkarskega
prvenstva. MO Novo mesto bo organizatorju prvenstva
sofinancirala izvedbo prvega dela Evropskega košarkarskega prvenstva 2013, ki se bo
odvijalo v MO Novo mesto , v višini 550.000,00 EUR in sicer po naslednji dinamiki pla il:

-

znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 7. 2011,
znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 3. 2012,
znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 3. 2013 in
znesek v višini 100.000,00 EUR najkasneje do 15. 3 .2014.

Družba EP 2013 d.o.o. pa bo iz naslova sofinanciranja zagotovila:

-

hotelske nastanitve reprezentanc, uradnih oseb, osebja FIBA Europe in medijev,
organizacijo in izpeljavo otvoritve prireditve,
varovanje vseh tekem in treningov v asu EuroBasketa 2013 in predložiti ustrezno
dokumentacijo za prijavo prireditve,

-

lokalne prevoze reprezentanc,
obvezno pogostitev v asu tekem za VIP goste, medije , volonterje, osebje FIBA
Europe in osebe organizacijskega odbora,
pomožne sodnike in statisti arje,
napovedovalca, DJ-ja in spremljevalni program v dvorani,
obvezno vodo na tekmah in treningih,
zdravstveno službo na tekmah in treningih,
prodajo vstopnic za EuroBasket 2013 in zagotoviti osebje za prodajo vstopnic v
dvorani za tekme.

Na podlagi sprejetega Odloka o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013
bo Mestna ob ina Novo mesto z organizatorjem KZS in EP 2013 d.o.o. sklenila pogodbo o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva, s katero se bodo podrobneje dolo ile
medsebojne pravice in obveznosti iz naslova financiranja prvenstva.
Tako usklajena pogodba o pla ilu kotizacije in Odlok o sofinanciranju prvenstva pomenita:
- znižanje obveznosti MO Novo mesto iz prvotno predvidenih 720.000 EUR na 610.000
EUR,
- usklajenost pogodb in Odloka z vso predpisano zakonodajo ter
- pravilno in natan no opredelitev vseh obveznosti in pravic v pogodbo vklju ujo ih
partnerjev,
zato na podlagi navedene obrazložitve ob inskemu svetu v obravnavo in sprejem
predlagamo naslednje sklepe:
1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme osnutek (predlog) Odloka o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 po skrajšanem.
2. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme osnutek Pogodbe o pla ilu
kotizacije Evropskega košarkarskega prvenstva 2013
3. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto pooblasti župana Mestne ob ine Novo
mesto, da po sprejetju odloka o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva
2013, podpiše pogodbo o sofinanciranju med KZS in podjetjem EP 2013 d.o.o., ki bo
podrobneje dolo ila medsebojne pravice in obveznosti iz naslova sofinanciranja
prvenstva.

Borut NOVAK
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

Osnutek
Junij 2011
Na podlagi 30. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) in v
skladu s prvo to ko prvega odstavka 215. lena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
prora una Republike Slovenije je ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na svoji 8. seji z
dne 14.7.2011 seji sprejel naslednji
ODLOK
o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013
1. len
S tem odlokom se dolo i višina, postopek in na in sofinanciranja izvedbe prvega dela
Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 (v nadaljevanju EPK 2013), ki se bo odvijalo v
Novem mestu s strani Mestne ob ine Novo mesto.
2. len
Organizator Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 je Košarkarska zveza Slovenije in EP
2013 d.o.o.
3. len
Mestna ob ina Novo mesto bo organizatorju prvenstva sofinancirala izvedbo prvega dela
Evropskega košarkarskega prvenstva 2013, ki se bo odvijalo v Novem mestu , v višini
550.000,00 EUR.
4. len
Mestna ob ina Novo mestoj bo prvenstvo sofinancirala po naslednji dinamiki:
-

znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 7. 2011,
znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 3. 2012,
znesek v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 15. 3. 2013 in
znesek v višini 100.000,00 EUR najkasneje do 15. 3 .2014
5. len

Na podlagi tega odloka bo Mestna ob ina Novo mesto z organizatorjem sklenila pogodbo o
sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva, s katero se bodo podrobneje dolo ile
medsebojne pravice in obveznosti iz naslova sofinanciranja prvenstva.
Po sprejemu prora una Mestne ob ine Novo mesto za posamezno prora unsko leto in na
podlagi tega odloka bo organizator podal zahtevek za izpla ilo dodeljenega zneska
sofinanciranja.

6. len
Sredstva se nakažejo družbi EP 2013 d.o.o. v skladu z dinamiko iz predhodnega lena tega
odloka in sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
7. len
Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob ine Novo
mesto.
Številka:
Datum:

Mestna ob ina Novo mesto
Župan Alojzij Muhi

Na podlagi medsebojnega dogovora in skupnega interesa ter sklepa Mestnega sveta Mestne
ob ine Novo mesto, št. …. z dne …. sklepajo
1. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, mati na
številka: 5009405000, ID za DDV: SI16382803, ki jo zastopa in predstavlja generalni
sekretar Iztok Rems,

in

2. EP 2013 d.o.o., družba za organiziranje športnih prireditev, Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana, mati na številka: 3962261000, ID za DDV: SI95542701, ki ga
zastopa direktor Aleš Križnar
3. MESTNA OB INA NOVO MESTO, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto, mati na
številka: 5883288000, ID za DDV SI 48768111 , ki jo zastopa in predstavlja župan
Alojzij Muhi

naslednjo

P O G O D B O
1.

len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je FIBA Europe dne 5.12.2010 podelila Košarkarski zvezi Slovenije organizacijo
evropskega prvenstva v košarki za lane za leto 2013 (v nadaljevanju EuroBasket
2013),
- da je Košarkarska zveza Slovenije dodelila organizacijo ene skupine prvega dela
EuroBasket 2013 Mestni ob ini Novo mesto,
- da so izbrani organizatorji prvega dela EuroBasket 2013 Košarkarsko zvezo Slovenije
obvestili o dejstvu, da je odlo anje o vsebini oziroma soglasju k pogodbi v pristojnosti
ob inskih svetov,
- da je potrebno zagotoviti enotne kriterije za pravice in obveznosti vseh izbranih
organizatorjev prvega dela EuroBasket 2013,
- da je Košarkarska zveza Slovenije za namen izvedbe EuroBasket 2013 ustanovila
družbo EP 2013 d.o.o.,
2.

len

EuroBasket 2013 bo potekal od 4. do 22. septembra 2013. Prvenstvo bo trajalo 19 dni.
3.

len

EuroBasket 2013 je razdeljen na tri dele.
PRVI DEL: V štirih (4) predtekmovalnih skupinah nastopa po šest (6) reprezentanc. Vsaka
reprezentanca v tem delu odigra pet (5) tekem in se pomeri z vsako v isti skupini, kar pomeni
skupaj petnajst (15) tekem v šestih (6) dneh, saj je po drugem oz. po tretjem igralnem dnevu
dan po itka. Prihod reprezentanc je najmanj 48 ur pred prvo tekmo, odhod vsake
reprezentance pa mora slediti v roku 24 ur po njeni zadnji tekmi.
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DRUGI DEL: Iz štirih (4) predtekmovalnih skupin se v nadaljnje tekmovanje uvrstijo po tri
(3) najboljše, torej skupaj dvanajst (12) reprezentanc, ki so razdeljene v dve (2) skupini po
šest (6) ekip. Vsaka skupina ima tri (3) tekmovalne dneve; v tem delu je skupaj šest (6)
tekmovalnih dni oziroma osemnajst (18) tekem.
TRETJI DEL: Tretji del se igra po sistemu za uvrstitev. Sodeluje osem (8) reprezentanc, po
štiri (4) iz vsake skupine iz 2. dela. Igrajo se tekme etrtfinala (4 tekme), polfinala (2 tekmi)
tekma za 3. mesto in finale. V tem delu se igrajo tudi tekme za razvrstitev od 5. – 8. mesta (4
tekme). Ta del torej sestavlja dvanajst (12) tekem.
4.

len

S to pogodbo Košarkarska zveza Slovenije uradno dodeljuje organizacijo ene skupine prvega
dela EuroBasket 2013 Mestni ob ini Novo mesto. Prvi del EuroBasketa 2013 bo potekal med
4.9.2013 in 10.9.2013.
5.

len

Mestna ob ina Novo mesto mora iz naslova soorganizatorja EuroBasket 2013 zagotoviti
primerni dvorani za tekme in treninge, ki ju predhodno odobrijo Košarkarska zveza Slovenije,
družba EP 2013 d.o.o. in FIBA Europe.
6.

len

Ker ve namenska dvorana še ni zgrajena, se ob ina Novo mesto zaveže, da bo ta gotova
najkasneje do 31.3.2013, ter v celoti prilagojena predpisom po Priro niku za organizacijo
EuroBasket 2013 (v nadaljevanju Event Manual 2013), prav tako pa bodo tudi upoštevane in
zagotovljene vse zahteve, ki jih predpisujeta FIBA in FIBA Europe. Dvorana za treninge
mora biti prav tako urejena v skladu s predpisi Event Manuala 2013.
V kolikor dvorana gradbeno do predvidenega roka ne bo dokon ana v skladu z dolo ili
zgornjega odstavka, lahko Košarkarska zveza Slovenije in družba EP 2013 d.o.o. odstopita od
pogodbe, pri emer družba EP 2013 d.o.o. ni dolžna vrniti pla ane kotizacije .

7.

len

Vse dvorane morajo biti opremljene v skladu s Pravili FIBA, Propozicijami FIBA Europe in
Event Manual 2013. Pravila FIBA, Propozicije FIBA Europe, ki so vezana na izpeljavo
EuroBasket 2013 in Event Manual 2013 morajo biti Mestni ob ini Novo mesto znani in jih je
Košarkarska zveza Slovenije oz. družba EP 2013 d.o.o. dolžna predstaviti in izro iti Mestni
ob ini Novo mesto ob podpisu te pogodbe. Pravila FIBA, Propozicije FIBA Europe in Event
Manual 2013 so sestavni del te pogodbe.
8.

len

2

Najem obeh dvoran v skladu s 6. lenom te pogodbe in vseh spremljevalnih prostorov v in
okoli njih predstavlja strošek Mestne ob ine Novo mesto. O obsegu posameznih prostorov in
okolice dvorane se sestavi dodatek k tej pogodbi, kjer bodo natan no opredeljene površine
prostorov, ki jih bo uporabljala Košarkarska zveza Slovenije oz. družba EP 2013 d.o.o..
9.

len

Mestna ob ina Novo mesto v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in družbo EP 2013
d.o.o. ustanovi lokalni organizacijski odbor v skladu z organizacijsko shemo po Event Manual
2013 ter v skladu s shemo organizacijskega odbora družbe EP 2013 d.o.o. Lokalni
organizacijski odbor mora biti ustanovljen najkasneje do 1. oktobra 2011.
Košarkarska zveza Slovenije in družba EP 2013 d.o.o. dasta kon no soglasje k imenovanju
lanov lokalnega organizacijskega odbora prvenstva ter ves as organizacije vodita in
nadzorujeta delo le-tega.
Sredstva in prostore za delovanje lokalnega organizacijskega odbora zagotovi Mestna ob ina
Novo mesto.
10. len
Lokalni organizacijski odbor deluje v skladu s smernicami in obveznimi navodili Košarkarske
zveze Slovenije in družbe EP 2013 d.o.o., ki so usklajena z obveznimi navodili FIBA Europe.
Vse morebitne nejasnosti pri delovanju lokalnega organizacijskega odbora morata stranki
rešiti in sprejeti v pisni obliki.
Košarkarska zveza Slovenije in družba EP 2013 d.o.o., samostojno komunicira s predstavniki
FIBA Europe v okviru organizacije EuroBasket 2013 ter prenaša lokalnim organizacijskim
odborom obvezna navodila FIBA Europe.
11. len
Mestna ob ina Novo mesto se zaradi tega, ker ji je bila podeljena pravica organizacije prvega
dela prvenstva obveže pla ati družbi EP 2013 d.o.o. kotizacijo v višini 50.000,00 EUR in
pripadajo i 20 % DDV.
Družba EP 2013 d.o.o. bo izstavila ra un za pla ilo kotizacije Mestni ob ini Novo mesto v
mesecu februarju 2012, ra un bo pla an 30. dan od prejema ra una.
V kolikor Mestna ob ina Novo mesto iz kakršnega koli razloga odstopi od te pogodbe je
vseeno dolžna v celoti pla ati dogovorjeni znesek 50.000,00 EUR in pripadajo i DDV v roku
30 dni po odstopu od pogodbe.
12. len
Mestna ob ina Novo mesto je dolžna zagotoviti in pokriti stroške:
- sprejem župana za VIP goste, predstavnike ekip, uradne predstavnike in medije,
- organizirati in izpeljati ogled Novega mesta in okolice za VIP goste, predstavnike
ekip, uradne osebe in medije in
- prijaviti prireditev pristojnim državnim organom.
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13. len
Družba EP 2013 d.o.o. se iz naslova pla ane kotizacije obvezuje zagotoviti in pla ati:
- lokalnemu organizatorju za potrebe oglaševanja Mestne ob ine Novo mesto 32 m
oglaševanja na digitalnih panojih ob igralni površini v vidnem polju kamer na tekmah
predtekmovalne skupine v Novem mestu,
- lokalnemu organizatorju 50 navadnih in 4 VIP vstopnice za vsako tekmo prvega dela
tekmovanja v Novem mestu,
- najmanj 4 osebne avtomobile za lokalni organizacijski odbor za as trajanja 1. dela
EuroBasketa 2013,
- organizirati ogled 1. dela evropskega prvenstva v košarki v Litvi 2011 za župana ter
3 predstavnike lokalnega organizatorja za namen seznanitve organizacije in izvedbe
prireditev.
14. len
V primeru da Košarkarska zveza Slovenije oz. družba EP 2013 d.o.o. z lokalnimi hoteli ne
sklene pogodb za potrebe nastanitev reprezentanc in uradnih oseb, lahko Košarkarska zveza
Slovenije in družba EP 2013 d.o.o. odstopi od pogodbe in vrne pla ano kotizacijo v roku 30
dni od odstopa.
15. len
Za skrbnike te pogodbe so dolo eni:
- na Košarkarski zvezi Slovenije: Iztok Rems, generalni sekretar
- v družbi EP 2013 d.o.o.: Aleš Križnar, direktor
- na Mestni ob ini Novo mesto: Borut Novak, direktor ob inske uprave

16. len
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzro ena škoda ali je omogo ena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ni na.
17. len
Vsaka sprememba ali dopolnitev te pogodbe je mogo a le v pisni obliki s sklenitvijo aneksa.
Ustni dogovori med strankami nimajo pravne veljave.
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18. len
Pogodbene stranke bodo vse morebitne nesporazume, ki bodo izhajali iz dolo il te pogodbe
reševali sporazumno. V nasprotnem primeru bo spore reševalo stvarno pristojno sodiš e v
Ljubljani.
19. len
Pogodba je podpisana v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Številka:
Kraj in datum:

Košarkarska zveza Slovenije EP 2013 d.o.o.
Mestna ob ina Novo mesto
Generalni sekretar
direktor
župan
Iztok Rems
Aleš Križnar
Alojzij Muhi

________________________

_______________

_________________________
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