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Mestni svet 
 
 
Številka:  461-1/2021-6-402001 
Datum:  22. 4. 2021      
                                                             
 
 
Zadeva:    Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21,  
                  Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj 
                  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj je na svoji 25. redni seji dne 14. 4. 2021 v okviru točke Soglasje za 
opravljanje igralniške dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21, Lesce, za opravljanje 
igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj,  o zadevi razpravljal.  Župan je 
točko umaknil in odločanje preložil na eno naslednjih sej. 
 
Dne 21. 4. 2021 je Mestna občina Kranj prejela zahtevo Republike Slovenije Ministrstva za finance,  z dne 
19.  4. 2021, v katerem nas poziva, da jim na podlagi 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 z nadaljnjimi spremembami) najkasneje v 15 dneh po prejemu tega poziva 
sporočimo naše soglasje ali razloge za odklonitev soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti.  V kolikor 
Ministrstvo za finance v navedenem roku stališča Mestne občine Kranj ne bo prejelo, bo pristojni organ 
izdal odločbo tudi brez našega soglasja, v skladu z določbo petega odstavka 209. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku. Rok za opredelitev Mestne občine Kranj je tako 6.5.2021. 
 
Predlog za izdajo navedenega soglasja z obrazložitvijo, z dne 1. 4. 2021, je bil  Mestnemu svetu Mestne 
občine Kranj posredovan v gradivu za 25. redno sejo mestnega sveta. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem  v sprejem naslednji  

SKLEP: 

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje družbi P & P Marketing d. o. o., Hraška cesta 21, 4248 Lesce, 
za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«, Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj. 
 

Vodja Urada za gospodarske  
dejavnosti in promet 
mag. Marko Čehovin 

                                                   Matjaž Rakovec 
                                                          Župan 
 

PRILOGA: 
- zahteva Ministrstva za finance, z dne 19. 4. 2021 
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