Številka: 461-1/2016-2
Datum: 3.3.2016
OBČINSKI SVET OBČINE HRPELJE-KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 KOZINA
Zadeva: Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek- ţupanja
Poročevalec: županja
Pravna podlaga: 68. člen v povezavi s 100. členom Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS št. 14/11-uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14, v nadaljevanju: ZIS), 16. Člen
Statuta občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS št. 51/15)
Obrazložitev:
Občina Hrpelje-Kozina je dne 3.3.2016, na podlagi 68. člen v povezavi s 100. Členom ZIS,
prejela od Ministrstva za finance RS (Direktoriat za finančni sistem, Sektor za finančni
sistem) v mnenje vlogo za dodelitev koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem
salonu.
Vlogo je podala gospodarska druţba Admiral Kazino Mediteran, igre na srečo na
igralnih avtomatih, proizvodnja in vzdrževanje igralnih avtomatov, trgovina in
storitve, d.o.o., Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina, za dodelitev koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnem salonu na območju lokalne skupnosti Seţana, v
prostorih hotela Tabor na naslovu Kolodvorska 4, 6210 Sežana.
Občino Hrpelje-Kozina, kot sosednjo lokalno skupnost občine Seţana, Ministrstvo za
finance RS naproša, da najkasneje do 30.3.2016, poda mnenje o dodelitvi koncesije
navedenemu vloţniku.
Občinskemu svetu občine Hrpelje-Kozina predlagamo v obravnavo in sprejem sklep o
podaji pozitivnega mnenja k podelitvi koncesije gospodarski druţbi Admiral Kazino
Mediteran, d.o.o. Kozina.
Pripravila:
Ester Renko
Občinska uprava

Saša Likavec Svetelšek
ŢUPANJA

Priloga:
 predlog sklepa,
 dopis Ministrstva za finance
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PREDLOG SKLEPA
Številka: 461-1/2016-2
Datum: 17.3.2016
Na podlagi 68. člena v povezavi s 100. členom Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št.
14/11-uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14), 16. člena Statuta občine HrpeljeKozina (Uradni list RS št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 11. redni seji,
dne 17.3.2016 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina daje pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za
prirejanje iger na srečo, gospodarski družbi Admiral Kazino Mediteran, d.o.o.,
Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina, za igralni salon na območju LS Sežana, v prostorih
hotela Tabor na naslovu Kolodvorska 4, Sežana.
2.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
ŢUPANJA

Sklep se vroči:
- Ministrstvu za finance, Direktoriat za finančni sistem,
Ţupančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana
- Občinska uprava-poročevalcu
Vloţiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

