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Na podlagi 68. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03-UPB1 in 
spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji  dne ___________ sprejel naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestna občina Nova Gorica podaja negativno mnenje k vlogi druţbe ALEA IACTA 

d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana za opravljanje igralniške dejavnosti na 
območju MMP Vrtojba, k.o. Vrtojba, parcelna številka 919/2. 
 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 461-2/2011- 
Nova Gorica,  
              
                                                                                               Matej Arčon 
                                                                                                    ŢUPAN 



 

 
Številka:   461-2/2011-13  
Nova Gorica, 9. januarja 2013 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 

  
1. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji dne 20.9.2012 sprejel sklep o 

podaji negativnega mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP   
Vrtojba za druţbo ALEA IACTA d.o.o., Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana. 
Obrazloţitev negativnega mnenja je temeljila na ugotovitvah in usmeritvah Strategije   
razvoja iger na srečo v Sloveniji (v nadaljevanju: Strategija), ki jo je Vlada RS sprejela 
decembra 2010. V poglavju »Splošni cilji« predvideva postopno zmanjševanje števila 
dodeljenih koncesij za izvajanje iger na srečo. Strategija vsebuje tudi ugotovitev, da je 
igralniški trg v Sloveniji zasičen, število ponudnikov, ki prirejajo igre na srečo v 
igralnicah in igralni salonih pa je ob nespremenjenem povpraševanju preveliko. Po 
ugotovitvah strategije je prenasičenost igralniške ponudbe še posebej izrazita na 
območju Goriške, Primorske in Kraške regije. Dodatna koncentracija igralniške 
ponudbe bi samo še stopnjevala številne negativne posledice, s katerimi se ţe sedaj 
sooča to območje. Poleg tega, investicija v še en igralni salon ne bi dala pričakovanih 
javno-finančnih učinkov, saj bi pomenila zgolj prerazporeditev obstoječih gostov in v 
goriški prostor ne bi pripeljala novih gostov iz bolj oddaljenih destinacij. 

 
2. Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je Mestni občini Nova Gorica dne 31. 12. 

2012 ponovno poslal zahtevo za podajo mnenja k vlogi druţbe ALEA IACTA d.o.o., 
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji 
MMP Vrtojba, parcelna številka 919/2, k.o. Vrtojba na podlagi ponovne vloge 
omenjene druţbe.  Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03-UPB1 s 
spremembami, v nadaljevanju Zakon) v 68. členu določa, da mora Vlada RS pred 
podelitvijo koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu pridobiti 
soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju in 
mnenje sosednjih lokalnih skupnosti. Predvidena lokacija se nahaja na območju 
občine Šempeter – Vrtojba, kot mejna občina pa je Mestna občina Nova Gorica 
pristojna za podajanje mnenja k vlogi za izdajo koncesije za opravljanje igralniške 
dejavnosti.  Iz določil Zakon izhaja, da mnenje ni zavezujoče in ga je potrebno podati 
najkasneje v roku 30 dni po prejetju vloge, sicer se smatra, da je mnenje pozitivno. 

 
 
Mestnemu svetu  Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlagani sklep 
sprejme. 
  
 Matej Arčon 
                                                                                                       ŢUPAN 
 
Pripravili: 
Martina Remec Pečenko 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
in gospod. javne sluţbe 
 
Nelka Peloz 
Svetovalka za gospodarstvo 
 
 


