Objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor v letu 2004

ŠTEVILKA GLASILA

DATUM IZDAJE

VSEBINA

01/2004

2.2.2004

02/2004

20.2.2004

03/2004

25.3.2004

04/2004

30.3.2004

05/2004

5.4.2004

06/2004

7.5.2004

07/2004

2.6.2004

08/2004

30.6.2004

09/2004

26.7.2004

1. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso (DOLB) v Občini
Preddvor
2. Sklep o imenovanju komisije za pripravo dokumentacije in
sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje v Občini Preddvor
3. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Preddvor (o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Kranj za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Preddvor
4. Odločba o razveljavitvi 9. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča, v kolikor ureja zazidalna
stavbna zemljišča, na katerih so počitniški objekti
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto
2003
6. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi plačila komunalnega
prispevka v Občini Preddvor
7. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Čriček in Storžek
pri OŠ Matije Valjavca Preddvor
8. Odlok o občinskem prazniku Občine Preddvor
9. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Preddvor
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kranj
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Preddvor, oboje dopolnitev 2004
11. Odločba o ugotovitvi, da so bili v neskladjih z zakonom
posamezni odloki v delih, ki so nalagali plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, ki
pripadajo posameznim objektom oziroma napeljavam
telekomunikacijskega omrežja ali so potrebna za njihovo rabo
in vzdrževanje
12. Program priprave lokacijskega načrta območja P4/3 poslovne
cone Preddvor (poslovna cona – jug)
POPRAVEK Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2004
POPRAVEK Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Preddvor
13. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki posameznih lokalnih
skupnosti v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte,
namenjene prenosu in distribuciji električne energije, v
neskladju z Zakonom in zavrženje pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6.a člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Radovljica
14. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor
15. Sklep o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s
stalnim bivališčem v Občini Preddvor
16. Odločba o razveljavitvi Spremembe odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor,

10/2004
11/2004

16.8.2004
6.10.2004

12/2004

2.11.2004

13/2004

19.11.2004

14/2004

28.12.2004

Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri
17. Sprememba tarifnega pravilnika za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Preddvor
18. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini
Preddvor
19. Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor
20. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana Občine Preddvor
21. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za
leto 2004
22. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc.št. 1607/5 in
1607/6 k.o. Breg ob Kokri
23. Sklep o določitvi roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo
v plačilo v breme proračuna Občine Preddvor za leto 2004
24. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine
Preddvor
25. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Občini Preddvor v letu 2005
26. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Preddvor za leto 2005
27. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
28. Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v
Preddvoru
29. Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na
Zgornji Beli
30. Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine
Preddvor za leto 2005
31. Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor
32. Sklep o skrajšanem plačilnem roku ob koncu leta za
obveznosti, rezervirane v proračunu in opravljene do konca
proračunskega leta
33. Sklep o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s
stalnim bivališčem v Občini Preddvor

