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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 27. 

člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 

je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne___________________sprejel 

naslednji 

 

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O NADOMESTILU  

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  

NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA  

 

1. člen  

V 10. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne 

občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objave, št. 19/99, 24/00, 

1/02, 4/03 in Uradni list RS, št. 133/03 s spremembami, (v nadaljevanju – odlok) se  

spremenijo vrednosti točke pri B. nestanovanjski namembnosti 7. Točka , 2. alineja za 

dejavnost prirejanja iger na srečo /O/92.71),  

 

tako, da se po novem glasi:  

                                                                               cone 

I. II.            III. 

- prirejanja iger na srečo /O/92.71)    1.000     875        750 

 

2. člen  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka:  

Nova Gorica,  

  Matej Arčon  

ŽUPAN 

 

 



 

ALEŠ JAKIN 

Gradnikove brigade 4/a 

5000 Nova Gorica 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (v 

nadaljevanju: odlok):  

 

1. 1. 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ne 

odraža aktualnega stanja v realnem sektorju in temelji na osnovah starih 10 ali več let. Še 

zlasti je nelogična in povsem nerealna višina točk, ki je osnova za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča, za dejavnost prirejanje iger na srečo.   

 

Vzporednice z drugimi primerljivimi občinami, kažejo da ima Mestna občina Nova Gorica 

največje število točk za prirejanje iger na srečo med primerjanimi občinami. Oziroma 

igralniška podjetja v Mestni občini Nova Gorica plačujejo daleč najvišje nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča. Kar se nam zdi glede na trenutne razmere v gospodarstvu 

in igralniški dejavnosti nelogično in nesprejemljivo.   

 

Občina Obremneitev  m2 (€/m2) v 
panogi igralništva 

MONG 207,84 

Šempeter 206,40 

Brda 36,22 

Kranjska 
Gora 

4,37 

Rogaška 
Slatina 

4,24 

Kobarid 29,1 

Šentilj 3,02 

  

Bled 2,1 

Ljubljana 6,46 

Piran  4,56 

Sežana 23,38 

 

 

 



 

Igralništvo, ključno gospodarsko panogo v naši občini, v zadnjih letih pestijo težave, ki to 

pomembno dejavnost postavlja v čedalje težji položaj. Najprej kadilski zakon, potem 

gospodarska kriza in padec kupne moči na našem ključnem Italijanskem trgu in ne 

nazadnje sprostitev igralniške dejavnosti v sosednji državi, so močno okrnile poslovanje 

igralnih salonov in igralnic na Goriškem.  

 

Igralništvo na goriškem zaposluje cca 1.800 ljudi in predstavlja enega največjih 

zaposlovalcev v regiji hkrati pa igralniška podjetja plačujejo polek vseh ostalih davkov 

koncesijsko dajatev, katera za občinski proračun predstavlja znaten priliv. Ne smemo 

pozabiti, da je dohodnina, ki jo plačujejo občani zaposleni v igralniški dejavnosti, kjer so  

povprečna bruto plače višje od Goriškega povprečja največji proračunski vir za občino. Z 

izgubo služb oz. z nižanjem plač pa se tudi ta vir posledično zmanjšuje. Poleg slednjega 

igralniška podjetja vlagajo v turistično in promocijsko dejavnost in s tem ustvarjajo 

prepoznavnost naše občine. Ne smemo tudi pozabiti na številne podizvajalce, dobavitelje 

in kooperante, ki jim igralništvo zagotavlja prihodek in posredno ustvarja še dodatna 

delovna mesta.  

 

Nesprejemljivo je, da medtem ko igralniška dejavnost in z njo eno naših  največjih podjetji 

tone, ima Mestna občin Nova Gorica sprejet Odlok o nadomestilo za uporabo iz leta 

2003, ki sprememb v gospodarstvu in igralništvu ne upošteva in temelji na predpostavki, 

da se v igralništvu še zmeraj cedita med in mleko. Gre torej za 10 let star odlok, ki ne 

sledi trenutnim razmeram v gospodarstvu in njegova trenutna ureditev močno bremeni 

našo ključno gospodarsko panogo in podjetje.  

Zato predlagamo, da se število točk, ki so podlaga za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za prirejanje iger na srečo prilagodi trenutnim razmeram in zmanjša 

za polovico, na nivo, ki je primerljiv z drugimi občinami in ki odraža trenutne razmere v 

igralništvu.   

 

1. 2. 

 

Višina točke stavbnega nadomestila za  igralniško dejavnost pa je sporna tudi iz 

pravnega vidika:  

Na območju naše občine je prirejanje iger na srečo v I. coni točkovana s 4.000 točkami, v 

II. coni s 3.500 točkami in v III. coni s 3.000 točkami. Iz točkovnih vrednosti dejavnosti 

prirejanja iger na srečo je razvidno, da so te občutno in nesorazmerno višje na isti lokaciji 

kot za druge dejavnosti. Primerjava pokaže, da je v I. coni točkovna vrednost prirejanja 

iger na srečo več kot 231x večja od povprečne točkovne vrednosti stanovanjske 



 

namembnosti, 200x večja od točkovne vrednosti trgovine na drobno, 66x večja od 

hotelske dejavnosti in 40x večja od zabaviščne dejavnosti v disko lokalih in plesiščih.  

 

Iz točkovnih vrednosti dejavnosti prirejanja iger na srečo je torej razvidno, da so te 

občutno in nesorazmerno višje na isti lokaciji kot za druge dejavnosti, kar je v neskladju z 

merili, določenimi v 61. členu  Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 

33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US – v nadaljevanju: ZSZ84.  

Če sta kriterija iz prve in druge alinee 61. člena ZSZ84 ustrezno upoštevana v Odloku, pa 

to ni mogoče zatrditi za kriterij iz tretje alinee 61. člena ZSZ84: t.j. izjemna ugodnost pri 

pridobivanju dohodka v gospodarskih dejavnostih. V potrditev te navedbe zatrjujemo , da 

je že Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-357/98 ocenilo, da je izjemna donosnost 

dejavnosti, ki se lahko opravlja samo na določenih lokacijah, po izrecni določbi tretje 

alinee 61. člena ZSZ84 okoliščina, ki jo lokalno skupnost sicer lahko upošteva, ko določa 

višino nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vendar pa mora biti ta okoliščina v 

razumni povezi s predmetom urejanja. To pa pomeni, da naj uporabnik plača nadomestilo 

tudi v odvisnosti med ugodnostjo in s tem zvezanimi bremeni. Pri dejavnosti prirejanja 

iger na srečo na območju Mestne občine nove Gorica ni mogoče najti razumnih razlogov, 

ki bi opravičevali tako izjemno visoko število točkovne obremenitve glede na samo 

lokacijo.  

Predlagatelj meni,  da lokacija objektov ob meji ali kakšna druga predlagatelju neznana 

okoliščina v naši občini ni v ničemer toliko izjemna, da bi opravičevala tako visoko število 

točk ter posledično izjemno visoko nadomestilo. Za primerjavo z ostalimi obmejnimi 

občinami, kjer so objekti za prirejanje iger na srečo postavljeni na zemljiščih, ki so v bližini 

glavnih prometnih komunikacij. Iz spodnje tabele je razvidna primerjava zneskov 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je izvajalci  igralniške dejavnosti 

plačujejo v Mestni občini Nova Gorica in ostalih slovenskih občinah, (primerjava je 

narejena na podlagi letnega nadomestila v eurih na m2, ki ga plačujejo igralniška podjetja  

in/ali hotelirji),  je v Mestni občini Nova Gorica tudi do skoraj stokrat višja. Za primerjavo 

je v tabeli 2 prikazana tudi obremenitev hotelske dejavnosti po teh občinah, kjer razlike  

še zdaleč niso tako visoke kot pri igralniški dejavnosti, čeprav je pridobivanje dohodka 

med tema dvema dejavnostma v korelaciji, saj je hotelska dejavnost pri izvajalcih 

igralniške dejavnosti ( še posebej to velja za Hit dd s svojimi Igralniško zabaviščnimi 

centri Park in Perla, s pripadajočimi hoteli) neločljivo povezana z dejavnostjo izvajanja 

prirejanja iger na srečo. 

 

 
 



 

Tabela 2: Primerjava obremenitve  

 hotelska 
dejavnost  

letno 
nadomestilo za 

m2 (€/m2) 

Faktor 
 

MONG/ostali 

prirejanje iger 
na srečo 

letno 
nadomestilo za 

m2 (€/m2) 

Faktor 
 

MONG/ostali 

MONG 3,12 1,00 207,84 1,00 

Šempeter 2,06 1,51 206,4 1,01 

Kranjska 
Gora 

2,2 1,42 4,37 47,56 

Rogaška 
Slatina 

4,24 0,74 4,24 49,02 

Kobarid 6,6 0,47 29,1 7,14 

Šentilj 2,52 1,24 3,02 68,82 

Bled 2,1 1,49 2,1 98,97 

Ljubljana 4,45 0,70 6,46 46,71 

Piran  4,56 0,68 4,56 45,58 

Sežana 0,9 3,47 23,38 8,89 

 

 

2. Cilji, ki jih želimo doseči s spremembo odloka.  

 

S spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 

Nova Gorica želimo prilagodit trenutnim razmeram v realnem sektorju in s tem pripomoči 

k čimprejšnji poslovni sanaciji našega največjega novogoriškega podjetja in ohraniti 

delovna mesta. Brezposelnost se je v zadnjih dveh letih v Goriški regiji rekorndo povečala 

in danes znaša rekordnih 12,9%. Če želimo trend rasti brezposelnosti ustaviti potem 

mora tudi lokalna skupnost aktivno poseči v reševanje gospodarstva in podjetij. 

Predlagana sprememba tako predstavlja le prvi korak k reševanju težke gospodarske 

situacije v Novi Gorici.     

 

3. Pravne podlage za sprejem odloka.  

 

Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 

Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). 

 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka.  

 

Po uveljavitvi predlaganega odloka bo višina nadomestila za nepozidana stavbna 

zemljišča za prirejanje iger na srečo nižja. S čimer bomo kot odgovorna lokalna skupnost 

pripomogli k reševanju naše najpomembnejše gospodarske dejavnosti. 

 



 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka.  

 

Delni izpad proračunskega prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča. 

Stabiliziranje ali povečanje proračunskega prihodka iz naslova dohodnine ter koncesijske 

dajatve. 

 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok. 

 

Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 

list RS, št. 108/12) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za izredne 

ukrepi s katerimi bomo izboljšali gospodarsko stanje v Mestni občini Nova Gorica. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 

obravnava in sprejme.  

 

 

         Aleš Jakin 

         SVETNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


