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Številka: 4614-1/2013
Datum: 1. 7. 2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:
I.

IZDAJA SOGLASJA LOKALNE SKUPNOSTI ZA OPRAVLJANJE
IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
UVOD IN OBRAZLOŽITEV

MO Novo mesto je prejela vlogo za izdajo soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti
podjetja Kongo, igralnega salona iz Grosuplja, ki želi razširiti svojo ponudbo tudi v naši občini
oziroma na območju Dolenjske.
Vlagatelj Kongo Hotel & Casino ima stabilno tržno pozicijo, ki jo nadgrajuje z novo ponudbo,
novimi produkti in postopki. V naši občini želijo ponudbo razširiti, ker je območje Dolenjske in
Bele krajine slabo pokrito. Najbližji igralni salon je v Termah Čatež, če izvzamemo Grosuplje.
Svojo prošnjo za izdajo soglasja utemeljujejo z relativno slabo pokritostjo Dolenjske ter z
izjemno gospodarsko razvitostjo.
Predvidena lokacija za igralnico v Novem mestu je v poslovnem objektu Hedera na 350 m2 v
spodnji etaži z lastnim vhodom, garderobo, ločenim prostorom za recepcijo in blagajno,
ločenim gostinskim delom z manjšo priročno kuhinjo, sanitarnim delom, moderno kadilnico
za goste ter prostorom za igranje. Odprtje igralnice za Mestno občino Novo mesto pomeni 10
novih delovnih mest ter dodatna ponudba za prebivalce in obiskovalce našega mesta. Igralni
salon bo ponujal 80 najsodobnejših igralnih mest, med katerimi so svetovno znani
proizvajalci igralnih avtomatov.
II.

VPLIV NA PRORAČUN

Mestna občina Novo mesto z odprtjem igralnega salona in izdajo soglasja ne bo imela
nobenih finančnih stroškov. Priliv v proračun MO Novo mesto na letni ravni je na podlagi
izkušenj v primerljivih občinah načrtovan med 180.000 do 280.000 EUR. Poleg letnega
prihodka v proračun bodo zagotovljena delovna mesta za 10 občanov ter dodatno
študentsko delo. Hkrati igralniška dejavnost predstavlja dodatno turistično ponudbo za turiste
in tranzitne potnike.
III.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 68. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/2011 ZIS-UPB3 in št.
108/2012), ki pravi: »Pred dodelitvijo koncesije mora vlada pridobiti soglasje lokalne

skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju in mnenje sosednjih
lokalnih skupnosti.« ter na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07 15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US:
U-I-427/06- 9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I176/08-10), ki v 21. členu v drugi alineji pravi: »- omogoča pogoje za gospodarski razvoj
občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;«,
predlagamo, da se sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša, da se podjetju Kongo & Casino d.
d. izda soglasje za otvoritev igralnega salona v Mestni občini Novo mesto.

Pripravila:
Sandra BORŠIĆ, višja svetovalka

Alojzij MUHIČ,
župan

