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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel 
naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s stanjem v družbi HIT d.d. Nova 
Gorica in z načrti razvoja družbe. 
 
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z novostmi predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, razlogi za njihovo sprejetje in 
njihovimi posledicami. 
 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 461-0001/2021- dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,            ŽUPAN 



 

 

 

 
Številka: 461-0001/2021-8 
Nova Gorica, 4. novembra 2021 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Med gospodarske panoge, ki jih je izbruh epidemije Covid-19 v letu 2020 najbolj prizadel, 
sodi nedvomno tudi igralništvo oz. prirejanje posebnih iger na srečo. V družbi HIT d.d. in 
v skupini njenih podjetij so se v tem letu spopadli s približno 60% upadom obiska igralnic 
in igralnih salonov ter približno 40% upadom prihodkov. 
 
Predstavniki vodstva družbe HIT d.d. Nova Gorica so članom mestnega sveta predstavili 
stanje v družbi in načrte razvoja družbe. 
 
V zakonodajnem postopku je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
igrah na srečo (EVA 2021-1611-0012), ki med drugim predvideva tudi občutne 
spremembe statusnih in lastniških okvirjev na področju prirejanja posebnih iger na srečo. 
Mestna občina Nova Gorica je v roku javne obravnave podala komentarje in predloge ter 
pozvala k širšemu konsenzu glede napovedanih sprememb. S tem se je Mestna občina 
Nova Gorica skušala aktivno vključiti v zakonodajni postopek, vendar žal neuspešno. 
 
Po javno dostopnih informacijah je Državni zbor Republike Slovenije sprejel v proceduro 
novelo zakona v začetku septembra 2021. Kljub pomenu igralništva na socialno in 
gospodarsko sliko goriškega prostora in nejasnostim o nadaljnjem temelju za kapitalsko 
udeležbo Mestne občine Nova Gorica v podjetju HIT d.d., s strani predsedujočega 
Državnemu zboru Republike Slovenije mestna občina ni prejela poziva o oblikovanju 
mnenja lokalne skupnosti k predlogu predpisa. 
 
Za podajo pojasnil o predlaganih zakonskih rešitvah ter posledicah za lokalno okolje, ki 
jih prinaša predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo so bili 
na sejo mestnega sveta povabljeni predstavniki Ministrstva za finance. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi predlog 
sklepa obravnava in sprejme. 
 
 
 dr. Klemen Miklavič 
           ŽUPAN 
Pripravil; 
Jaka Fabjan  
višji svetovalec župana 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Letno poročilo družbe in skupine HIT d.d. za leto 2020 (maj 2021) 
- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (EVA 

2021-1611-0012) 
- Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o igrah na srečo 


