
 

 

          1 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
________________ sprejel naslednji  
 
 

S K L E  P 
 
 

 
1. 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ne soglaša z dokumentom »Osnutek strategije 
razvoja iger na srečo v Sloveniji«. 
 

2. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme naslednje pripombe k »Osnutku 
strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji«: 
 
 
Namen in vizija: 
Strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji mora podati jasno sliko igralništva v naslednjih 
15 letih. Dokument »Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji« ne opredeljuje 
konkretne jasne slike..  
 
Izhodišča za strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji  
Strategija mora upoštevati tudi spremembe na trgih izvozno naravnanih slovenskih 
koncesionarjev.  

Spremembe v lastniški strukturi 
Nasprotujemo privatizaciji igralništva v kratkoročnem obdobju. Državne igralnice naj se v 
kratkoročnem obdobju uvrstijo kot strateške naložbe države.  
 
Delitev dajatev od iger na srečo 
Potrebno je natančno opredeliti upravičence do koncesijskih dajatev in njihov delež. 
Delež domicilnim lokalnim skupnostim ne sme biti nižji od sedaj veljavnega. 
  
Namenska uporaba igralniške dajatve 
Namenska uporaba igralniške dajatve se mora podrobneje opredeliti  že v sami strategiji 
in mora upoštevati celovit vpliv igralniške dejavnosti na lokalno okolje. 
 
Podeljevanje koncesij po sistemu javnih dražb 
Zavračamo podeljevanje koncesij na podlagi javnih dražb in zahtevamo, da se 
natančneje in podrobneje opredeli način in merila za zmanjševanje in podeljevanje 
koncesij. 
    
Kategorizacija igralnic 
Predlagana kategorizacija je neprimerna, saj ne daje nobenih konkurenčnih prednosti 
obstoječim državnim igralnicam. 
 
Soglasja lokalnih skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti na njene območju: 



 

Lokalna skupnost mora podati soglasje za vsako novo koncesijo na njenem območju.   
 
 
Organ nadzora in problematično igranje: 
Podpiramo zamisel o ustanovitvi Javne agencije, ki bi delovala kot nadzorni organ in 
predlagamo umestitev Centra za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo v strategijo. 
Omenjeni organizaciji morata imeti sedež na območju kjer je koncentracija igralništva 
največja.  
 
 

3. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica zahteva da se pripravi nov  dokument »Osnutek 
strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji«, ki bo upošteval sprejete pripombe Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica.    
 
 
 
Številka:  461-1/2010  
Nova Gorica,   

  Mirko Brulc 
                                                                                                             ŽUPAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka:  461-1/2010 
Datum:     3.5.2010 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Namen in vizija: 
Strategija mora podati jasno sliko razvoja igralništva v naslednjih 15 letih. Vizija mora 
nakazovati smer strateškega razvoja panoge in mora zajemati videnje vseh deležnikov 
panoge v prihodnosti. 

Izhodišča za strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji  
Skladno s spremembami oziroma sprostitvijo igralništva v Italiji, ki predstavlja glavni trg 
slovenskih igralnic, je potrebno vzpostaviti podlago za zagotavljanje konkurenčnosti 
slovenskih koncesionarjev v primerjavi s konkurenti na italijanskem trgu. Namreč v 
Severnem delu Italije je predvidenih dodatnih 60.000 igralnih mest. V neposredni bližini 
Goriške, v Furlaniji Julijski Krajini pa bo konkurenco slovenskemu igralništvu predstavljalo 
kar 3000 novih igralnih avtomatov. Zaradi slednjega potrebujemo igralništvo, ki bo s 
kakovostno in dodatno ponudbo ustvarjalo dovolj konkurenčne storitve in ponudbo. 
Konkurenčnost slovenskih igralnic bi morala država zagotoviti z ustreznimi spodbudami in 
davčnimi olajšavami.    

Spremembe v lastniški strukturi 
Predlagane spremembe v lastniški strukturi pomenijo privatizacijo igralništva oziroma 
razprodajo igralniških družb v državni lasti. V tem trenutku bi bila privatizacija nesmiselna 
in ne predstavlja vestnega in gospodarnega ravnanja z državno lastnino. Ta zagotovo ni 
primerna v času ko igralniška podjetja, zaradi gospodarske recesije poslujejo slabše kot 
bi sicer. Sanacijski načrti državnih igralnic obljubljajo izboljšanje poslovanja in s tem 
posledično večjo vrednost državnih igralniških podjetij oziroma državnega premoženja. 
Zaradi slednjega se zdi privatizacija v tem trenutku neprimerna.  
 
Delitev dajatev od iger na srečo 
Predlog delitve koncesijske dajatve med upravičence kjer obstaja neposredna povezava 
med prirejanjem iger na srečo in vplivom na lokalno okolje in obremenjenostjo lokalne 
infrastrukture je dobrodošla. Potrebno pa je natančno opredeliti kolikšen delež te dajatve 
bo pripadal lokalnim skupnostim, ki so z igralništvom najbolj obremenjene. Po trenutni 
zakonodaji pripada lokalnim skupnostim 47,8% delež koncesijske dajatve, ki se nikakor 
ne sme zmanjšati.    
 
Namenska uporaba igralniške dajatve 
Glede namenske uporabe igralniške dajatve je potrebno poudariti, da mora biti ta 
namenjena tudi za ureditev javne infrastrukture in ne izključno za turistično infrastrukturo. 
Namreč urejena javna infrastruktura (ceste, vpadnice, pločniki, parkirišča, zelenice ipd.) 
je osnova za razvoj turizma Del igralniške dajatve bi morali nameniti  tudi višanju 
kakovosti bivanja v lokalnem okolju (socialna politika, družbene dejavnosti ipd.). 
 
Podeljevanje koncesij po sistemu javnih dražb 
Osnutek po eni strani predvideva postopno zmanjšanje koncesij, po drugi strani pa 
podelitev novih koncesij. Podeljevanje koncesij na podlagi javnih dražb ko ponudniki 
predlagajo plačilo koncesije  je lahko sporno, saj se s tem omogoča pridobitev koncesij 
podjetjem, ki niso vlagala v igralniški prostor. Kot primer lahko navedemo podjetje HIT 



 

d.d., ki na Goriškem deluje že 25 let in je z izdatnimi vložki v igralniško in turistično 
ponudbo ustvarilo eno najzanimivejših igralniških in turističnih destinacij v tem delu 
Evrope. Že podeljene igralniške koncesije ne smejo zapasti v sistem javnih dražb, saj 
morebitni novi dražitelji v obstoječo igralniško in turistično ponudbo niso ničesar vlagali. 
Obstoječim koncesionarjem je potrebno, zaradi njihovih dosedanjih vložkov, zagotoviti 
prednost pri podaljševanju igralniških koncesij in dodeljevanju novih koncesij. Prav tako je 
potrebno natančno opredeliti način in merila za zmanjševanje in podeljevanje koncesij. 
 
Kategorizacija igralnic: 
Najvišja kategorija, t.i. mega igralniško zabaviščni center, določa najmanj 1000 sob na 
turistično in urbano zaokroženem območju, ki so v koncesionarjevi lasti ali upravljanju (za 
primerjavo: v Mestni občini Nova Gorica imamo trenutno 537 namestitvenih kapacitet). 
Nadalje strategija predvideva degresivno obdavčitev oziroma davčne olajšave samo za 
najvišjo kategorijo »mega igralniško zabaviščni center«, ki pa je za obstoječe ponudnike 
nedosegljiva. Zaradi slednjega predlagamo, da se degresivna obdavčitev oziroma davčna 
olajšava uvede tudi za tista podjetja, ki poleg igralniške ponudbe nudijo najmanj 500 
ležišč, ter imajo v opravljanju športno-rekreacijski center, center za zdravje in dobro 
počutje, kongresni center ter prostor za zabavne prireditve. Trenutna zakonodaja daje 
prednost državnim igralnicam, ki lahko z razliko od zasebnih igralnih salonov prirejajo tudi 
t.i. žive igre. Konkurenčnost državni igralnic je s tem zagotovljena. Nov predlog 
kategorizacije ne predvideva na kakšen način bo državnim igralnicam zagotovljena 
konkurenčnost. 
 
Soglasja lokalnih skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti na njene območju: 
V strategiji je sicer opredeljeno, da lokalna skupnost daje soglasje pri oblikovanju 
zaokroženih igralniških območij, potrebno pa je zagotoviti, da se lokalna skupnost 
opredeli do vsake posamične nove koncesije v lokalnem okolju. Aktualni Zakon o igrah 
na srečo navaja, da je potrebno ob podelitvi nove koncesije predhodno pridobiti soglasje 
lokalne skupnosti. Menimo, da bi morali s to prakso nadaljevati, saj se s tem zagotavlja 
vpliv lokalne skupnosti na urejanje in usmerjanje razvoja igralništva v dotični lokalni 
skupnosti.   
 
Organ nadzora in problematično igranje: 
Kljub temu, da strategija navaja potrebo po določitvi načina spremljanja in preučevanja 
negativnih posledic iger na srečo ter preučitvi dostopnosti in učinkovitosti programov 
preventive in zdravljenja za zasvojene z igrami na srečo, predlagamo, da se to področje 
podrobneje in sistematično uredi v okviru Centra za zdravljenje odvisnosti od iger na 
srečo. Ravno tako predlagamo, da je potrebno doreči način financiranja in delovanja 
omenjenega centra. 
 
 
V prilogi posredujemo   dokument »Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji«. 
 
Glede na navedeno predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica, da 
predlagani sklep sprejme. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo              Mirko Brulc 
Tatjana Gregorčič                                        ŽUPAN  
 
Svetovalec za turizem 
Matej Jakin   


