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EPA 2350-VII

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 –
odl.US ) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 50. seji
27. 10. 2020 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem
pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih
športnih prireditvah (MKPVNT)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o
integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in
drugih športnih prireditvah (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je na podlagi 169.
člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) Vlada Republike Slovenija posredovala Državnemu
zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona podpira.
Komisija je bila seznanjena, da je bila Konvencije Sveta Evrope o integriranem
pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih
prireditvah (CETS št. 218; v nadaljevanju: konvencija št. 218) sklenjena v SaintDenisu 3. 7. 2016, veljati je začela 1. 11. 2017. Slovenija jo je podpisala 16. 1. 2018.
Konvencija št. 218 je nasledila Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju
gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (ETS št. 120; v
nadaljevanju: konvencija št. 120) iz leta 1985.
Člani Komisije pozdravljajo cilj konvencije št. 218, da se zagotovi, da nogometne in
druge športne prireditve nudijo varno in prijetno okolje za vse prisotne posameznike.
Ugotavljajo, da konvencija št. 218 temelji na treh medsebojno povezanih elementih in
je usklajena s politiko delovanja EU na načelih zagotavljanja varnosti, varovanja in
storitev v športu.
Integriran pristop k varnosti, varovanju in storitvam na športnih dogodkih temelji na
partnerskem sodelovanju različnih deležnikov. Izraženo je bilo pričakovanje, da bodo
lokalni in nacionalni koordinatorji učinkovito zagotavljali pogoje varnega in
zaščitenega okolja za vse navzoče, vzorne objekte, kjer se izvaja športni dogodek,
kvalitetno upravljanje množice, kvalitetno infrastrukturo ter kvalitetno povezanost
vseh deležnikov.
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Člani Komisije se strinjajo, da je Konvencija št. 218 pomembna zaradi podpore
državam pri pojavih navijaškega nasilja na športnih prireditvah, ne samo na
nacionalnem nivoju, temveč tudi na dogodkih z mednarodnim elementom.
Konvencija št. 218 namreč odraža evropske izkušnje, ki dokazujejo, da
osredotočanje zgolj na varnostna tveganja, ne nudi primernih in učinkovitih ukrepov
za zmanjševanje teh tveganj in zagotavljanje varnega in prijetnega vzdušja na
stadionih.
Znano je, da se v Sloveniji soočamo s številnimi infrastrukturnimi problemi slovenskih
klubov in s tem z riziki, ki vplivajo na varnostni vidik pri pripravi in izvedbi posameznih
nogometnih tekem.
Člani Komisije so izpostavili, da ne moremo spregledati medsebojnega odnosa med
nogometom in politiko. Znani so primeri, ko je bil nogomet v preteklosti v različnih
državah večkrat zlorabljen v politične namene, kar se je izkazalo v določenih
posledicah na družbeno in politično življenje.
Člani Komisije menijo, da je upravičeno vlagati napore v preprečevanje podobnih
dejanj in izražajo pričakovanje, da bo ratifikaciji konvencije št. 218 sledilo sprejetje
ustrezne nacionalne zakonodaje.
.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Igor Antauer.
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