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Številka:  322-9/2011-12-46/03                                                          

Datum:    14.11.2012 

 

ZADEVA: Nakup  opreme  Layerjeve hiše 

 

Layerjeva hiša – hiša umetnikov je stičišče kulturnega dogajanja v Kranju. V njej se odvija 

glasbeni, literarni in gledališki  program ter program vizualnih umetnosti.  Občinska uprava 

Mestne občine Kranj se je odločila, da bo dala Layerjevo hišo v upravljanje Zavodu za turizem 

Kranj, ker menimo, da bomo s prenosom v upravljanje Zavodu za turizem Kranj izpolnili 

obveznosti iz naslova prejetih evropskih sredstev za obnovo Layerjeve hiše. Mestna občina 

Kranj ni lastnica opreme ( opreme v rezidenčnem  centru, v delavnicah, na vrtu, gostinske 

opreme in grafične opreme), nameščene v sklopu Layerjeve hiše.  Ta oprema je potrebna za 

izvajanje programa, zato jo je potrebno odkupiti. 

 

Tretji odstavek 42. člena Zakona o javnih financah določa, da se dodeljena sredstva proračunske 

rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Polega tega gre za 

investicijski transfer, ki mora biti uvrščen v NRP.  V skladu s 7. členom Odloka o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2012 je namreč  uvrščanje  novih projektov v NRP v pristojnosti 

Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Predlagamo, da se v proračunu MOK za leto 2012 odpre nov  NRP 41000001 Nakup opreme v 

Layerjevi hiši  in  da se na njem zagotovi 68.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije.  

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – svet, 

proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunska rezervacija, 

prerazporedi sredstva v višini 68.000 EUR na podprogram programske klasifikacije 14039002 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, NRP 41000001 Nakup opreme Layerjeve  hiše, 

postavko 170303 Turizem, konto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam  za nakup  opreme  Layerjeve hiše.  

 

 

Pripravila: 

Tanja Varl, višja svetovalka                                                            

 

 

 

Dr. Mitja Pavliha       Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za gospodarstvo in GJS                                               ŽUPAN 

 



 

 

 

 


