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Na podlagi 19. in člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 
25/02 in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji_________________sprejel  
 

S   K   L    E    P  
 

 1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestni svet) se je seznanil s 
potekom sprejemanja Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji  in ugotavlja, da so bile s 
proceduro kršene in neposredno prizadete pravice in koristi Mestne občine Nova Gorica 
(v nadaljevanju: MONG) določene z ustavo. 
 
MONG mora imeti v postopku (v katerem se odloča o pravicah in obveznostih občanov 
Nove Gorice  in podjetja HIT d.d. Nova Gorica ) priprave in sprejemanja Zakona o igrah 
na srečo položaj stranke. 
 

2. 
 

Mestni svet  sprejema načela in usmeritve, po katerih se mora ravnati MONG v odnosu z 
vlado Republike Slovenije in Ministrstvom za finance pri pripravi Zakona o igrah na srečo. 
 
Zakonitost 
  
MONG se aktivno vključi v napovedano pripravo Zakona o igrah na srečo. MONG, župan  
in  ostali predstavniki pripravljalne  skupine morajo skupaj z Vlado RS opravljati vse 
delovne naloge skladno z Ustavo Republike Slovenije, zakoni  in drugimi podzakonskimi  
predpisi. 
  
Strokovnost 
  
MONG bo pri pripravi mnenj o Zakonu o igrah na srečo spoštovala znanje in izkušnje 
novogoriških igralničarjev ter turističnih delavcev, jih upoštevala in tako zagotavljala  
razvoj družbeno odgovorne  igralniške dejavnosti v MONG. 
  
Odgovornost 
  
Pri opravljanju svojega dela pri pripravi  Zakona o igrah na srečo se   pripravljavci zakona   
zavedajo posledic svojega ravnanja in so dolžni s svojim  delom nadgraditi in vrniti  ugled, 
ki so ga slovenske igralnice, predvsem pa novogoriški HIT, že imele.  

- Zakonodaja mora dosledno slediti cilju maksimiranja družbeno ekonomskih koristi 
in minimiziranja družbenih stroškov. 

- Zakonodaja mora spodbujati razvojno usmerjeno turistično igralniško in ob-
igralniško ponudbo.  

- Zakonodaja ne sme  slediti le maksimiranju davčnih prihodkov. 
Igralništvo je dejavnost, ki poleg pozitivnih družbenoekonomskih učinkov povzroča 
tudi negativne družbeno socialne stroške, ki so posledica neodgovornega odnosa 
države do tega vprašanja.  
- MONG ne podpira sedanjega sistema dvojne obdavčitve igralništva.  

 



- MONG podpira le takšen Zakon o igrah na srečo, ki bo zagotavljal sistemsko 
urejeno  odgovorno igralništvo in omejevanje njegovih posledic. 

Neprimernost  sedanjega  sistema podeljevanja koncesij 
 
MONG se zavzema za uvedbo takega tipa koncesije in koncesijske  politike, ki bo z 
aktivno fiskalno politiko spodbujal razvoj turistično-zabaviščnega igralništva. Torej takega, 
da bo čista igralniška ponudba primerno koncesijsko obdavčena, igralniške družbe  pa   
davčno stimulirane in zavezane za vlaganje v hotelsko in drugo turistično ponudbo ter 
motivirane za povezovanje z lokalnim gospodarstvom, kar bi stimuliralo obisk novih tujih 
gostov  in večalo lokalno  turistično potrošnjo. 
MONG ne podpira sedanjega sistema dvojnega podeljevanja koncesij.  
 
 Neoporečnost vodilnih delavcev  
 
Za vodenje igralnic in igralniških družb MONG predlaga izdajo licence, ki jo  lahko pridobi  
le strokovna, kompetentna, nepolitična in odgovorna  oseba, ki bo  igralništvo vodila 
družbeno odgovorno, tudi iz vidika lokalne skupnosti  in ne bo delovala  le in izključno za  
ustvarjanje dobička za vsako ceno. Izogibati se mora vsaki dejavnosti, ki bi lahko 
onemogočila neoporečno opravljanje nalog in bi lahko škodovala ugledu države in 
lokalne skupnosti. 
 
Nadzor in razvoj  
 
MONG predlaga, da se v Zakonu o igrah na srečo, glede na slabe izkušnje iz preteklosti,  
ločita nadzorna in razvojna funkcija igralniške dejavnosti. Predlagamo, da Zakon o igrah 
na srečo oblikuje nov heterogen, strokovno kompetenten organ Vlade RS in lokalne 
skupnosti s sedežem v Novi Gorici, ki naj zagotavlja dobro in širše sprejemljivo politiko 
trajnostnega razvoja igralništva oziroma igralniško zabaviščnega turizma v Sloveniji. 
 
Lastništvo in vlaganja  
 
MONG predlaga  tako  zakonodajo, ki omogoča vstop kapitala in je davčno spodbudna za  
naložbe v igralniški turizem ter zagotavlja lokalni skupnosti enakopraven vpliv pri 
odločanju tako o pozitivnih družbeno ekonomskih učinkih, kot tudi povzročenih  
negativnih družbeno socialnih stroških igralništva, ki jih nosijo le občani lokalne skupnosti.  
 
Informiranje in sprejemanje  
  
MONG je dolžna dajati informacije, ki jih potrebujejo mestni svet, občani in zainteresirana 
javnost  pri pripravi Zakona o igrah na srečo in njegovi  uveljavitvi. Mestni svet obravnava 
in podaja mnenje k  predlogu  Zakona o igrah na srečo pred vložitvijo v parlamentarno 
proceduro.  
  
Številka: 900-13/2010                            Matej Arčon   
Nova Gorica,              ŽUPAN 
 
 
SKLEP PREJMEJO: 

- Vlada Republike Slovenije 
-  Ministrstvo za finance RS 
- Arhiv, tu  
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji, dne 6. 5. 2010, ustanovil komisijo za 
pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji (priloga 1). Člane 
omenjene komisije  je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje imenovala 
11. 5. 2010 (priloga 2). Ker je Ministrstvo za finance pripombe na Osnutek strategije 
razvoja iger na srečo v Sloveniji sprejemalo le do 18. 5. 2010, v vmesnem času ni bilo 
mogoče sklicati seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bi se lahko opredelil 
do pripomb, ki jih je pripravila komisija. Kasneje je 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 (priloga 3,4 in 5). Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica tako nikoli ni obravnaval končnega predloga Strategije razvoja iger 
na srečo v Sloveniji. Ministrstvo za finance je kljub temu organiziralo 6.9.2010 javno 
razpravo, kjer je sicer v okviru obravnave predloga strategije razvoja iger na srečo prejela 
pripombe s strani 26 udeležencev, ne pa tudi  stališča Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica. Podpredsednik komisije in predstavnik MONG v nadzornem svetu družbe 
HIT je sicer v razpravi podal predloge k strategiji, vendar to ni bilo stališče mestnega 
sveta. Strategija je bila vložena v proceduro in kot taka sprejeta. (priloga 6) 
Zakon o lokalni samoupravi, v XI. poglavju opredeljuje varstvo lokalne samouprave in 
pravic posameznikov ter organizacij. Državni zbor mora pred izdajo zakonov in drugih 
predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi občin, pridobiti njihovo mnenje. MONG 
tega mnenja ni podala. MONG je  tako  v postopku sprejemanja Strategije razvoja iger na 
srečo in posledično Zakona o igrah na srečo, v katerem se odloča o pravicah in 
obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi pridobila položaj stranke, 
saj so s temi akti neposredno prizadete njene pravice in koristi, določene z ustavo in 
zakoni. 
MONG se zaradi napovedanih postopkov Ministrstva za finance  transparentno in aktivno  
vključi  v napovedano pripravo Zakona o igrah na srečo. Mestni svet kot osnovo za 
aktivno vključevanje sprejme načela in usmeritve, ki opredeljujejo; zakonitost, 
strokovnost, odgovornost, neprimernost sedanjega sistema podeljevanja koncesij, 
neoporečnost vodilnih delavcev, nadzor in razvoj igralništva, lastništvo in vlaganja ter 
informiranje in sprejemanje odločitev. (priloga 7) 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 

 
 
 Miran Müllner 

      PREDLAGATELJ 

 


