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Na podlagi 68. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14-popr. in 40/14-ZIN-B) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestna občina Nova Gorica podaja negativno mnenje k vlogi družbe Pegaso Turizem
d.o.o., Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici za dodelitev koncesije za
prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu
Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici.

2.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 461-3/2021
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 461-3/2021-3
Nova Gorica, 17. marca 2021
OBRAZLOŽITEV
Ministrstvo za finance RS, Direktorat za finančni sistem je Mestni občini Nova Gorica
poslal zahtevo za podajo mnenja k vlogi družbe Pegaso Turizem d.o.o., Mednarodni
prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na
srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod 1, 5290
Šempeter pri Gorici.
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo, 108/12,
11/14-popr. in 40/14-ZIN-B) v 68. členu določa, da mora Vlada RS pred podelitvijo
koncesije 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 podajo mnenja k vlogi za izdajo koncesije za opravljanje igralniške
dejavnosti.
Na območju Goriške in širše, Severne Primorske ter Krasa deluje 5 od 10-ih igralnic, ter 9
od 22-ih igralnih salonov, ki jim je Vlada RS podelila koncesijo za opravljanje igralniške
dejavnosti. V obeh primerih gre za polovico oziroma za skoraj polovico podeljenih
koncesij v RS, kar pomeni, da je igralniški trg na tem območju že precej zasičen, število
ponudnikov, ki prirejajo igre na srečo pa je ob nespremenjenem povpraševanju preveliko.
Menimo, da podelitev še ene koncesije za igralništvo ne bi dala pričakovanih javnofinančnih učinkov, saj bi pomenila zgolj prerazporeditev obstoječih gostov in v goriški
prostor ne bi pripeljala novih gostov iz bolj oddaljenih destinacij.
Poleg navedenega je situacija, v kateri se je zaradi epidemije COVID-19 znašlo
gospodarstvo, za Goriško še toliko težja, saj je zaradi odvisnosti od italijanskega trga v
veliki krizi tudi igralniška dejavnost, ki ima za razvoj gospodarstva in razvoj lokalne
skupnosti nasploh, bistven pomen in vlogo. Z dodatnim podeljevanjem koncesij za
prirejanje iger na srečo bi se konkurenčni pogoji za obstoj in razvoj igralniške dejavnosti v
lokalni skupnosti še dodatno poslabšali, zato je edino smiselna podaja negativnega
mnenja k podelitvi novih igralniških koncesij.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

