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Številka:
Datum:
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19.01.2016

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Pogodba med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto

I. OBRAZLOŽITEV

Mestna občina Novo mesto je s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) podpisala
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju z dne 15.3.2011 ter dodatno z EP 2013 d.o.o.
tripartitni pogodbi: Pogodbo o sofinanciranju EuroBasketa 2013 z dne 21.7.2011 in
Pogodbo (za plačilo kotizacije) z dne 21.7.2011.
EP 2013, d.o.o., kot nosilec pravic in obveznosti po Pogodbi ter po Pogodbi o
sofinanciranju, je na podlagi izbrisa iz sodnega registra z dnem 12. 3. 2015, s sklepom,
Srg 2015/11511, prenehala obstajati tako, da je vse njeno premoženje ter obveznosti
prevzela KZS.
Mestna občina Novo mesto je skladno s Pogodbo o sofinanciranju, del obveznosti v
višini 150.000,00 EUR izpolnila že v letu 2011. Prav tako je občina izpolnila obveznost
po Pogodbi in plačala kotizacijo v znesku 50.000 EUR. Mestna občina Novo mesto ni
mogla pravočasno zagotoviti izgradnje večnamenske dvorane za izvedbo prvenstva
EuroBasket 2013, zato je od Pogodbe o sofinanciranju odstopila dne 15.5.2012.
KZS in družba EP 2013, d.o.o. v Novem mestu prvenstva nista organizirali. KZS je
kljub temu zahtevala izvršitev plačila na podlagi sklenjenih pogodb. Temu je Mestna
občina Novo mesto ugovarjala in zahteve za plačilo 400.000,00 EUR zavračala in
zahtevala od KZS, da ji prejeta sredstva za organizacijo prvenstva vrne.
KZS je proti MONM pri Okrožnem sodišču v Novem mestu vložila tožbo zaradi plačila
400.000,00 eur s pp. Mestna občina Novo mesto je skupaj s Košarkarsko zvezo
Slovenije pristopila k izvensodnemu, sporazumnemu in hitremu reševanju nastale
situacije. Za ta namen sta stranki soglasno imenovali pravnega strokovnjaka, ki je po
preučitvi pogodbe, obstoječe dokumentacije in znanih dejstev, ob sodelovanju obeh
udeleženih strani podal predlog sporazumne rešitve v obliki priložene pogodbe.
II. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Na podlagi sporazumnega dogovora, z namenom dobrega dolgoročnega sodelovanja na
področju košarke, bo Košarkarska zveza Slovenije v roku dveh let vložila 75.000,00 EUR v
razvoj košarke v Mestni občini Novo mesto, prednostno na področju mladine.
Mestna občina Novo mesto pa bo, tako kot do sedaj, zagotavljala razvoj košarkarskega športa
na svojem območju. Košarkarski zvezi Slovenije se zaveže, da bo to storila na različne načine
tako, da bo za ta namen v naslednjih dveh letih zagotovila najmanj 75.000,00 EUR. Do sedaj
je Mestna občina Novo mesto v proračunu za namen košarkarskega športa zagotavljala
45.000,00 EUR na leto.
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Predlagano pogodbo ocenjujemo kot primeren dogovor obeh strani, s katerim se Mestna
občina Novo mesto po eni strani izogne tveganju plačila bistveno višjega zneska Košarkarski
zvezi Slovenije, ki bi presegal znesek 400.000,00 EUR, povečano za vse pripadke (stroške
zamudnih obresti ter stroške postopka na sodišču). Sredstva, ki se jih stranki zavežeta
zagotoviti po tej pogodbi, pa ostanejo oziroma se povrnejo v mestno občino in predstavljajo
dodaten vir za nadaljnje dobro delo na področju tega športa z mladimi.
III. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja soglasje k Pogodbi med Košarkarsko
zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto.

Pripravila:
Monika Mežan,
Podsekretarka za splošno pravne zadeve

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, Novo mesto, mat. št.
5883288000, d. št. 48768111, ki jo zastopa župan Gregor Macedoni
(v nadaljevanju: MONM)
in
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskovškova 12, Ljubljana, mat. št.
5009405000, d. št. 163828003, ki jo zastopa predsednik Matej Erjavc
(v nadaljevanju: KZS)
dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

I. UVODNE UGOTOVITVE
1.1. Stranki uvodoma ugotavljata, da so KZS, EP 2013 d.o.o. (EP 2013) in MONM dne
21. 7. 2011 sklenile:
- pogodbo, s katero je KZS dodelila organizacijo ene skupine prvega dela Eurobasketa
2013 MONM (v nadaljevanju: Pogodba),
- Pogodbo o sofinanciranju EuroBasketa 2013 (v nadaljevanju: Pogodba o
sofinanciranju), s katero so dogovorile znesek obveznosti za plačilo s strani MONM v
skupni višini 550.000 eur, kar se poplača v delih v različnih rokih (od 15. 7. 2011 do
15. 3. 2014), za kar bo vsakič posebej EP 2013 d.o.o. pozvala MONM na plačilo.
1.2. Stranki še ugotavljata:
- da je bila do dneva sklenitve te pogodbe obveznost MONM do KZS, oz. EP 2013
izpolnjena le v delno, in sicer je po Pogodbi o sofinanciranju MONM prispevala znesek
150.000 eur, medtem ko drugih zneskov po tej pogodbi ni plačala, ter plačala
obveznost po Pogodbi, v znesku 50.000 eur+DDV,
- da Evropsko prvenstvo v košarki tudi sicer ni bilo organizirano v Novem mestu.
1.3. Stranki še ugotavljata, da je EP 2013 kot nosilec pravic in obveznosti po Pogodbi
ter po Pogodbi o sofinanciranju na podlagi izbrisa iz sodnega registra z dnem 12. 3.
2015, s sklepom, Srg 2015/11511, prenehala obstajati tako, da je vse njeno
premoženje ter obveznosti prevzela KZS.
1.4. Stranki nadalje ugotavljata, da je KZS proti MONM pri Okrožnem sodišču v Novem
mestu vložila tožbo zaradi plačila 400.000,00 eur s pp, ki se vodi pod opr. št. Pg
186/2015-1.
1.5. Stranki izražata druga drugi pripravljenost za sklenitev te pogodbe z namenom
razrešitve odprtih vprašanj po pogodbah iz točke 1.1. te pogodbe, kot tudi z namenom
dogovora za dobro dolgoročno sodelovanje na področju razvoja košarke v Mestni
občini Novo mesto.
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II. PREDMET
2.1. Stranki se dogovorita, da bo KZS del sredstev, prejetih od MONM po Pogodbi o
sofinanciranju, v znesku 75.000 eur, vložila v razvoj košarkarskega športa v Mestni
občini Novo mesto, prednostno na področju mladih, in sicer v roku dveh let od podpisa
te pogodbe.
2.2. MONM se zavezuje, da bo na področju košarkarskega športa na območju Mestne
občine Novo mesto namenila v dveh letih minimalno 75.000 eur v različnih oblikah, v
okviru in v skladu z vsakokratnim proračunom in predpisi, ki urejajo javne finance
MONM.
2.3. Stranki se dogovorita, da bo KZS nemudoma po podpisu te pogodbe pri pristojnem
sodišču v Novem mestu vložila odpoved tožbenemu zahtevku po 317. členu ZPP, ki
se vodi pod opr. št. Pg 186/2015-1, ter o tem s priporočeno pošto še isti dan obvestila
MONM. Stranki se dogovorita ter soglašata, da bo vsaka sama nosila svoje stroške, ki
so ji pri tem nastali.
2.4. Stranki se dogovorita, da KZS do MONM, kot tudi obratno, iz naslova Pogodbe ter
iz naslova Pogodbe o sofinanciranju druga, s podpisom te pogodbe druga do druge
nimata nikakršne terjatve ali obveznosti več ter se zavezujeta druga do druge iz
naslova Pogodbe in Pogodbe o sofinanciranju vzdržati kakršnihkoli ravnanj, s katerimi
bi nasprotni pogodbeni stranki povzročali kakršnekoli stroške ali druge obveznosti, oz.
kakorkoli negativno vplivali na ugled posamezne pogodbene stranke v javnosti.
2.5. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi,
ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, ali posredniku,
je nična.
III. DRUGE DOLOČBE
3.1. Stranki se dogovorita, da se bosta enkrat letno, in sicer v roku do 31. 12. 2016 ter
v roku do 31. 12. 2017 pisno obveščali o izpolnjevanju obveznosti, kot so navedene v
točkah 2.1. in 2.2. te pogodbe.

IV. KONČNE DOLOČBE
4.1. Pogodba stopi v veljavo pod pogojem, da je potrjena s sklepom Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto in s sklepom organ upravljanja KZS.
Pogodba prične veljati z dnem, ko je potrjena s strani zadnjega pristojnega organa.
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4.2. Za vse morebitne spore, ki jih stranki ne bosta mogli rešiti sporazumno, je pristojno
stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
4.3. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena
stranka prejme po dva izvoda.
Datum: _____________

Datum: _____________

Številka:_____________

Številka:_____________
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Gregor Macedoni, župan

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Matej Erjavec, predsednik
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