
 
 

 

NAVODILA ZA OBISKOVALCE EUROBASKETA 2013 

V spodnjih vrsticah ponujamo različna navodila za obiskovalce EuroBasketa 2013, 

namenjena za čim bolj varno in dobro počutje vseh udeleženih. Vse obiskovalce prosimo, 

da jih spoštujejo, saj lahko le skupaj pripomoremo k odlični organizaciji ter zadovoljstvu 

vseh gostov. 

VIZUMI IN PRIJAVA BIVANJA 

Obiskovalce iz držav, ki za vstop v Slovenijo potrebujejo vizum, pozivamo, da si ga pravočasno 

priskrbijo na veleposlaništvih Slovenije v njihovih državah. Obiskovalce iz tujine, ki bodo prišli v 

Slovenijo in se ne bodo nastanili v gostinskih in turističnih objektih, opozarjamo, da morajo svoje 

bivanje skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, v kolikor bodo ostali v Sloveniji več kot tri dni, 

prijaviti na pristojni policijski postaji v treh dneh po prestopu državne meje. 

VSTOPNICE 

Blagajne pred dvoranami bodo med EuroBasketom 2013 odprte večji del dneva, delovale pa bodo 

tudi ob tekmovanja prostih dneh. Več informacij o delovnih časih lahko najdete TUKAJ. Na blagajni 

bo moč vstopnice kupiti z gotovino (evri), plačilnimi karticami (Visa, Mastercard/Eurocard, 

American Express), bančnimi karticami ter z moneto. Z voucherjem, ki ste ga prejeli ob nakupu, 

vstop na tekme ne bo mogoč in jih bo na blagajnah potrebno zamenjati za vstopnice.  

Otroci do 5. leta starosti bodo lahko na tekme vstopali brezplačno v spremstvu staršev, a v tem 

primeru nimajo zagotovljenega sedeža – otrok mora sedeti v naročju.  

V primeru ugotovitve, da je vstopnica ponarejena, oziroma neupravičeno uporabljena, oziroma da 

je nosilec akreditacije napačna oseba, lahko policija ali varnostna služba osebi odvzameta 

vstopnico ali akreditacijo. 

PONAREJENE VSTOPNICE 

Vse obiskovalce opozarjamo, naj bodo pri nakupu vstopnic previdni, saj se ob tovrstnih 

športnih prireditvah praviloma v obtoku pojavijo ponarejene vstopnice. Zato obiskovalcem 

svetujemo, naj vstopnice kupijo zgolj pri pooblaščenih prodajalcih: 

 Blagajne Eventima pred vsemi dvoranami (odpiralni čas tukaj) 

 Hiša vstopnic Citypark Ljubljana 

 Hiša vstopnic Citycenter Celje, 

http://www.eurobasket2013.org/si/cid_c3tbP002GgYu1c94jBO422.pageID_bzt8zvikIFEEdHZ32QUc81.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2013.html
http://www.eurobasket2013.org/si/cid_c3tbP002GgYu1c94jBO422.pageID_bzt8zvikIFEEdHZ32QUc81.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2013.html


 

 

 Hiša vstopnic Europark Maribor, 

 Eventim Hala Tivoli, 

 Kino Šiška, 

 Križanke, 

 Info točka EuroBasketa 2013 v Taverni v Kopru. 

 Hiša športa v Ljubljani. 

 

SLOVENSKE TEKME 

 

FIBA in FIBA Europe sta lokalnemu organizacijskemu odboru za vse slovenske tekme v prvem 

delu EuroBasketa 2013, ki so bile razprodane, vrnili določeno število neizkoriščenih vstopnic, ki jih 

bo LOC v prodajo, da si jih lahko ogleda čim več slovenskih navijačev, vrnil na dan posamezne 

tekme na blagajni Eventima pred dvorano. 

 

Vstopnice za ostale dvoboje so še na voljo, vključno z morebitnimi slovenskimi tekmami v drugem 

delu (12., 14. in 16. september), četrtfinalu (18. ali 19. september) in polfinalu (20. september), ki 

bodo, če se Slovenija tja uvrsti, na sporedu ob 21.00, ne glede na trenutni razpored na spletni 

strani. 

 

Na voljo so tudi še vstopnice za vse ostale tekme prvenstva, z izjemo finala, ki je trenutno 

razprodan, a bodo tudi te morda še na voljo na dan tekme, v kolikor jih FIBA in FIBA Europe ne 

bosta izkoristili v celoti. 

 

PRIHOD IN ODHOD S TEKEM 

Vse posameznike, ki bodo kupili vstopnice, naprošamo, da so poleg tega, katera tekma je 

napisana na vstopnici, pozorni tudi na zapisana datum in uro. To bo pomembno predvsem v 

drugem delu tekmovanja, saj je več tekem na vstopnicah poimenovanih enako, datum pa 

drugačen. 

Vstopnice in akreditacije bodo organizatorji preverjali z elektronskimi čitalci. Zaradi s tem povezane 

omejene pretočnosti na vhodih v dvorane, dvojnega preverjanja ob vstopu in dejstva, da na 

parkiriščih pred dvoranami ne bo možno parkiranje (več informacij spodaj), prosimo obiskovalce, 

da do vhodov pridejo pravočasno. Vstop skozi prvi ring bo možen 1:15h pred tekmo, v dvorano pa 

uro pred pričetkom tekme.  

V izogib gneči vsem imetnikom vstopnic svetujemo, da se na tekme podajo z javnim prevozom. V 

Ljubljani bodo imeli imetniki vstopnic omogočen brezplačen prevoz z avtobusi LPP tri ure pred in 



 

 

po tekmi ob predložitvi vstopnice vozniku. Vstopnica omogoča tudi popust na Slovenskih 

železnicah (več o popustu najdete TUKAJ).  

Varnostniki bodo ob vstopu v dvorane opravljali površinski pregled oblačil in prtljage, za nadzor pa 

bodo uporabljali tudi detektorje kovin. Na prireditveni prostor je prepovedan vnos pijače in hrane.  

To bo možno kupiti v dvorani, zaradi prepovedi plastenk, pa bodo prodajalci tekočino točili v 

plastične kozarce. Na prireditvenem prostoru je prepovedana prodaja in pitje alkohola.  

Zaradi dejstva, da so vse vstopnice za EuroBasket 2013 posamične, bo organizator po vsaki tekmi 

praznil dvorano. Vse obiskovalce, tudi tiste, ki imajo vstopnice za dve zaporedni tekmi, prosimo, da 

čim prej po koncu zapustijo dvorano, saj bo sledila priprava na nov dvoboj (čiščenje, odprtje vrat za 

prihod novih obiskovalcev, itd.). 

NEDOVOLJENI PREDMETI IN ŽIVALI 

V dvorane med EuroBasketom je prepovedan vnos naslednjih predmetov in živali:  

 orožja, hladnega orožja in eksploziva,  

 pirotehničnih izdelkov,  

 drogov za transparente,  

 plinskih razpršilcev,  

 alkohola,  

 koničastih predmetov, dežnikov,  

 stekla in keramike,  

 hrane, pijače, 

 plastenk,  

 navijaških rekvizitov, kot so raglje, vuvuzele in podobno*, 

 žaljivih transparentov,  

 trdi predmeti (kamen, les, kovina,…),  

 profesionalni fotoaparati, kamere, prenosnik,  

 živali. 

 

* - Določeni rekviziti bodo dovoljeni, a le po prehodni prijavi pri vodji varnosti Milanu Germu 

(milan.germ@eurobasket2013.org), najkasneje 48 ur pred začetkom tekme. 

 

 

 

http://slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/prireditve-in-koncerti/evropsko-prvenstvo-kosarka
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VARNOSTNI IN DISCIPLINSKI UKREPI 

Skladno z 62. členom Zakona o nalogah in pooblastilih lahko policija izreče ukrep prepovedi 

udeležbe na športnih prireditvah tistim osebam, ki so bile na športni prireditvi ali v povezavi z njo 

prijete pri storitvi prekrška zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrška po Zakonu o javnih 

zbiranjih ali pri storitvi kaznivega dejanja z elementi nasilja, če obstaja nevarnost, da bodo še 

naprej izvajale takšna ravnanja. Policisti ukrep izrečejo ustno za obdobje enega leta, nato pa osebi 

vročijo še pisno odredbo, ki se po uradni dolžnosti pošlje v presojo pristojnemu preiskovalnemu 

sodniku. Osebam, ki jim bo izrečen ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, vstop v 

športne dvorane, kjer bodo prireditve potekale, ne bo dovoljen, čeprav bodo že imele kupljene 

vstopnice za ogled teh tekem. Poleg policistov bodo tem osebam vstop na prireditveni prostor 

onemogočali tudi pripadniki varnostne službe organizatorja.  

Poleg tega ukrepa lahko slovenska policija skupini oseb, ki potuje na določeno športno 

prireditev in že na izhodišču potovanja ali med samim potovanjem krši javni red in mir ali 

izvršuje kazniva dejanja, prepreči nadaljevanje potovanja po določilih 63. člena Zakona o 

nalogah in pooblastilih policije. Ukrep policisti izrečejo ustno, udeleženci v skupini pa ne smejo 

nadaljevati poti proti kraju športnega dogodka, čeprav imajo kupljene vstopnice za ogled te 

prireditve. Udeleženci v tem primeru ne prejmejo nobenega pisnega akta. 

Da teh in drugih ukrepov ne bi bilo treba izrekati, policija in organizator pozivata vse obiskovalce, 

da na oglede tekem ne prihajajo v alkoholiziranem stanju, saj je ta okoliščina lahko razlog, da 

se udeležencem na podlagi 25. člena Zakona o javnih zbiranjih prepove ogled tekme, čeprav so že 

kupili vstopnice.  

Vse udeležence tudi pozivamo, da naj se vzdržijo vsakršnega sovražnega izražanja mnenj o 

nasprotnikih in da svoje reprezentance vzpodbujajo športno, zlasti pa naj se vzdržijo vsakršnega 

nasilja, saj bo policija ob tovrstnih kaznivih ravnanjih dosledno ukrepala. 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

Na vsakem prizorišču predtekmovanja bodo v času prvenstva na voljo vozila nujne medicinske 

pomoči in urejena soba za prvo pomoč, ki so namenjena obiskovalcem in uradnim deležencem. V 

njej bo vsaj en zdravnik in tehnik, opremljena pa bo po standardih oz. zahtevah Zakona o športu in 

FIBA Europe.  

  

 

 



 

 

OZNAKE NA PRIZORIŠČIH IN DO NJIH 

 

Usmerjevanje obiskovalcev se bo vselej začelo na avtocestah oziroma pomembnih vpadnicah v 

mesto. Table, teh bo po vsej Sloveniji več kot 200, bodo obiskovalce vodile do parkirišč, ki so 

pripravljena za čas prvenstva. 

Podoben sistem usmerjanja bo moč zaslediti tudi v dvorani. Že pred dvorano in po dvorani bodo 

ljubitelje košarke do njihovega sedeža usmerjale table, pri usmerjevanju pa bodo pomagali tudi 

številni prijazni prostovoljci. 

Zbiranje pokrovčkov za pomoči potrebnim. V prvi vrsti so tu ljudje – otroci s posebnimi 

potrebami in tudi družine, katerim je sreča obrnila hrbet. 

Lokalni organizacijski odbor bo skupaj z udeleženci prvenstva skrbel za zbiranje plastičnih 

pokrovčkov v uradnih navijaških središčih ter pred dvoranami, kjer bodo postavljeni posebej 

označeni koši za zbiranje pokrovčkov sokov, šamponov, tekočih praškov, dezodorantov, tekočih 

jogurtov, zdravil oziroma vse, ki imajo oznako PP ali PE oz. znak za reciklažo. Te bomo skupaj 

zbirali in jih unovčili za tri invalidne osebe, Nika, Medino in Nino. 

Vse obiskovalce organizatorji dogodka zato pozivajo, naj pokrovčke odlagajo v te koše, saj se 

zavedajo, da se bo na prvenstvu zbrala velika količina odpadnih plastenk in pokrovčkov, s katerimi 

lahko pomagamo pomoči potrebnim.  

Prav tako pozivajo vse gostinske lokale v mestih, v katerih bo potekal EuroBasket, da sodelujejo v 

akciji in pokrovčke prinašajo v te koše ali se predhodno dogovorijo za drugačen način dostave ali 

prevzema preko elektronske pošte gorazd.roznik@centerastera.si. Več informacij na 

www.centerastera.si. 

Septembra bo zaživela tudi izjemno uspešna dobrodelna akcija »Podaj svojo dlan«, ki jo je 

podjetje Spar Slovenija v začetku poletja organiziralo z zavodom Anina zvezdica, tokrat v 

sodelovanju z EuroBasketom 2013. Kupci bodo v 90 trgovinah Spar in Interspar lahko poiskali 

posebej označene vozičke za zbiranje hrane in darovali osnovne dobrine za socialno ogrožene 

družine. Ambasador akcije je nekdanji NBA zvezdnik in kapetan slovenske reprezentance Rašo 

Nesterović, ki vse poziva, da sodelujejo in pomagajo. 

HYPO PREDPLAČNIŠKA KARTICA 

Finančna skupina Hypo Alpe Adria je, kot generalni sponzor in uradni finančni partner EuroBasketa 

2013, za vse košarkarske navdušence pripravila posebne ugodnosti in aktivnosti ob tem največjem 

športnem dogodku v Sloveniji. 

mailto:gorazd.roznik@centerastera.si
http://www.centerastera.si/


 

 

Hypo EuroBasket MasterCard kartica je uradna plačilna kartica prvenstva, ki je na voljo v vseHypo 

poslovalnicah in uradnih navijaških conah EuroBasketa. Lahko se jo pridobi tudi z nakupom 

vavčerja v vrednosti 20 EUR na vseh Petrolovih bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih 

mestih. Tak vavčer nudi: kartico z veljavnostjo tri (3) leta v vrednosti 7,00 EUR in dobroimetje na 

kartici v višini 13,00 EUR (če kupec kartice še nima) oziroma dobroimetje na kartici v višini 20,00 

EUR (če kupec kartico že ima).Stranka kartico prejme takoj ob podpisu vloge in jo lahko uporablja 

takoj (ne preverja se kreditna sposobnost stranke). Stranka kartico polni le s toliko sredstvi, kot jih 

potrebuje, z MasterCard® SecureCode™ pa ima zagotovljeno varno spletno nakupovanje. 

 

Imetnik kartice pridobi 3 nalepke modra žogica za sodelovanje v nagradni igri "Hypo Modra 

Žoga" za ogled finala EuroBasketa z VIP doživetjem in 500 točk Hypo Kluba. Imetniki kartice pa 

lahko koristijo tudi mnoge dodane vrednosti pri partnerjih EuroBasketa in ostalih poslovnih 

partnerjih Hypo Alpe Adria (uradni partnerji: Fructal, Telekom Slovenije, Skupina Laško, Petrol, 

Triglav) iter gostinskih ponudnikih v uradnih navijaških conah.  

 

Hypo Alpe Adria je pripravila tudi navijaške cone v nakupovalnih centrih Qlandia (Kamnik, Maribor, 

Ptuj, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto, Krško) s sloganom: Na basket s srcem in v šoping z 

glavo! Na dan tekme Slovenija : panija,  5. septembra, ob 21.00, bo v omenjenih nakupovalni 

centrih obratovalni čas podaljšan do 24.00 ure. Obiskovalci bodo poleg daljših nakupov uživali tudi 

v MEGA cenah, Hypo pa bo povrnil vrednost toliko računom, kolikor točk bo na tisti tekmi dosegla 

naša izbrana vrsta. Poleg tega bodo v centrih potekale različne promocije in zanimivo navijaško 

dogajanje. 

 

http://www.hypoeurobasket.si/
http://www.hypoeurobasket.si/
http://www.hypoklub.si/

