Objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor v letu 2001

ŠTEVILKA GLASILA

DATUM IZDAJE

VSEBINA

01/2001

16.3.2001

02/2001

2.4.2001

03/2001
04/2001
05/2001

19.4.2001
25.4.2001
4.5.2001

06/2001

6.6.2001

07/2001

7.7.2001

08/2001

27.9.2001

09/2001

28.9.2001

10/2001
11/2001

1.10.2001
2.10.2001

12/2001

2.11.2001

13/2001

29.11.2001

14/2001

20.12.2001

15/2001

21.12.2001

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pomožnih
objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2. Sklep o ceni pitne vode iz vodovodnega sistema na območju
Občine Kranj, s katerim upravlja Komunala Kranj, javno
podjetje d.o.o.
3. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorske
dokumentacije za območje Občine Preddvor
4. Dopolnitve Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko
pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine
Kranj na dan 31.12.1994
5. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja potreb iz
proračuna Občine Preddvor
6. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2001
7. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
8. Spremembe in dopolnitve pravilnika o določanju prejemkov
podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega
odbora in zunanjih članov odbora občinskega sveta Občine
Preddvor
9. Sklep o ustanovitvi Sveta za varnost v Občini Preddvor
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto
2000
11. Sklep o ustanovitvi Sveta uporabnikov javnih dobrin Občine
Preddvor
12. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda
13. Sklep o določitvi višine priključnine uporabnikom javne
kanalizacije, o namenu in pogojih plačila
14. Sklep o višini enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim
bivališčem v Občini Preddvor
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih
objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini
Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
16. Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor
17. Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV za območje vasi Kokra in Možjanca
18. Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor
19. Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov
20. Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra
21. Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine
Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra
22. Odlok o turistični taksi
23. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor
24. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z
delitvijo premoženja bivše občine Preddvor na dan 31.12.1998
25. Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov
26. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Preddvor za
leto 2001
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
28. Odlok o režijskem obratu
29. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
30. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske

16/2001

28.12.2001

površine in povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2002
31. Sklep o določitvi višine olajšav za plačilo komunalnega
prispevka v Občini Preddvor
32. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine
Preddvor

