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O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA  

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 
 
 
4. SEJA MESTNEGA SVETA, 10. marec 2011 
 
 
1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednje nestrinjanje s prejetim 

odgovorom: 
Na zadnji seji sem dal pobudo v zvezi s sprejeto strategijo razvoja igralništva v RS 
in predlagal sem, da občina vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti tega 
predpisa pri Ustavnem sodišču, s katerim se je protizakonito poseglo v ustavni 
položaj in pravice lokalne skupnosti, to je MONG. 
Dobil sem odgovor, za katerega se zahvaljujem, ki pove, kako je cela procedura 
tekla. Dejansko 6. maja 2010 v prejšnjem mandatu je bila sklicana izredna seja 
mestnega sveta, na kateri je takratni mestni svet imenoval komisijo, ki bi morala 
predlagati novo strategijo, 5-člansko komisijo, enega predstavnika družbe Hit in 
predstavnike igralnih salonov, da bi pripravili predlog pripomb na osnutek 
strategije. Teh pripomb mestni svet ni nikoli dobil. Tudi o vladni strategiji 
igralništva, ki je bila sprejeta, se na tem mestnem svetu ni razpravljalo.  
Zaradi tega bi podal dodatno vprašanje g. županu in njegovi upravi, in sicer, ali 
ima kakršnakoli komisija mandat, da odloča, da predstavlja svoje predloge v tako 
pomembnih aktih kot je strategija igralništva. Menim, da nihče nima te 
kompetence, da če ustanovimo komisijo, da bi morala podati svoje mnenje tu na 
mestnem svetu, kjer bi se obravnavalo in sprejelo adekvatne sklepe, ki bi bili 
potem posredovani naprej. Tako da vztrajam pri tem, da se to razišče, ali niso šli 
nekoliko preko svojih pristojnosti. Mislim, da bi bilo potrebno potegniti tudi neke 
postopke, kajti strategija dejansko ni bila obravnavana in mislim, da je bila tu 
kršena Ustava RS. 

 
Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji 6. 5. 2010 ustanovil komisijo za 
pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji. Člane omenjene 
komisije pa je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje imenovala 11. 5. 
2010. Ker je Ministrstvo za finance pripombe na Osnutek strategije razvoja iger na srečo 
v Sloveniji sprejemalo le do 18. 5. 2011, v vmesnem času ni bilo mogoče sklicati seje 
Mestnega sveta MONG, ki bi se lahko opredelil do pripomb, ki jih je pripravila komisija. 
Kasneje je sicer Ministrstvo za finance javno obravnavo Osnutka strategije podaljšalo do 
18. 6. 2010, vendar je komisija na svoji tretji seji, dne 9. 6. 2010 sprejela sklep, da 
nadaljnja srečanja komisije niso več smiselna zaradi različnih pogledov in stališč 
posameznih članov komisije. 

 



V prilogi vam pošiljamo tudi zapisnike vseh sej Komisije za pripravo pripomb na osnutek 
strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji ter sklep o ustanovitvi komisije. 
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