Objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor v letu 1996

ŠTEVILKA GLASILA

DATUM IZDAJE

VSEBINA

01/1996

31.1.1996

02/1996

4.4.1996

03/1996

18.4.1996

04/1996

5.6.1996

05/1996

11.8.1996

06/1996

21.10.1996

07/1996

16.12.1996

1. Odlok o uskladitvi proračuna Občine Preddvor za leto 1995
2. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna
v letu 1996
3. Sklep o dopolnitvah sklepa o spremembi olajšav za plačilo
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnih
zemljišč
4. Odlok o obliki in uporabi žigov Občine Preddvor
5. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Preddvor
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih
stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Preddvor za
leto 2006
7. razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti v Občini
Preddvor
8. Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana Odbora
za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada v
Občini Preddvor
9. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinskega štaba za
civilno zaščito
10. Sklep o imenovanju člana Občine Preddvor v Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj
11. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1996
12. Sklep o zaključnem računu začasnega financiranja potreb iz
proračuna Občine Preddvor za leto 1995
13. Sklep o imenovanju dodatnega člana Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo Občine Preddvor
14. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Preddvor v Svetu
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor
15. Poročilo o izidu volitev za člane Krajevnih skupnosti Bela,
Jezersko, Kokra in Preddvor
16. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
17. razpis stanovanjskega posojila Občine Preddvor
18. Sklep o oblikovanju kolegija župana Občine Preddvor
19. Sklep o imenovanju strokovne komisije za reševanje problema
v zvezi z jezerom Črnava
20. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine
Preddvor
21. Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1996
22. Sklep o premoženjski bilanci bivše Občine Kranj
23. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občine
24. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Preddvor v
usklajevalno komisijo za sprejem Odloka o taksi za odlagališče
komunalnih odpadkov v Tenetišah
25. Sklep o imenovanju stanovanjske komisije v Občini Preddvor

