































































































	Državni zbor Republike Slovenije
	212. Akt o imenovanju ministrov
	213. Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
	214. Akt o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
	215. Akt o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
	216. Akt o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani
	217. Akt o imenovanju namestnika Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije
	218. Akt o izvolitvi sodnice Višjega sodišča Mariboru
	219. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
	220. Akt o izvolitvi sodnic Temeljnega sodišča v Kopru
	221. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
	222. Akt o izvolitvi sodnic in sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani
	223. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru z dnem 28. 2. 1993
	224. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Celju
	225. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
	226. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Murski Soboti
	227. Akt o imenovanju direktorja Spominskega parka Trebče za dobo štirih let
	228. Soglasje k imenovanju glavnega urednika TV programov RTV Slovenija
	229. Soglasje k imenovanju odgovorne urednice otroškega in mladinskega programa v OE TV Slovenija
	230. Soglasje k imenovanju odgovornega urednika slovenskega programa v OE Radio Koper-Capodistria, odgovornega urednika italijanskega programa v OE Radio Koper-Capodistria, odgovornega urednika programov v OE Radio Maribor

	Državni svet
	231. Akt o izvolitvi članov Komisije za zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

	Predsedstvo Republike Slovenije
	232. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
	233. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji

	Vlada Republike Slovenije
	234. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Nikoziji
	235. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Nikoziji

	Republiški upravni organi in zavodi
	236. Odredba o določitvi akontacije davka od dobička pravnih oseb za meseca januar in februar 1993
	237. Odredba o dopolnitvi odredbe o izdaji blagajniških zapisov Republike Slovenije za kritje izgube slovenskih železarn, načinu poravnavanja obveznosti z blagajniškimi zapisi in o izplačilu blagajniških zapisov
	238. Odredba o pogojih in postopku za izdajo jamstva Republike Slovenije za kredite, ki jih najemajo Slovenske železarne za trajna obratna sredstva
	239. Pravilnik o nagradah in priznanjih za področje zdravstvenega varstva
	240. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
	241. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o pooblastitvi podjetij za projektiranje, montažo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav
	242. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije za november 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju september-november 1992

	Ustavno sodišče Republike Slovenije
	243. Sklep o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Murska Sobota o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno gradnjo na področju zazidalnega načrta Černelavci
	244. Odločba o razveljavitvi 2. točke sklepa Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri Banke Slovenije in 4. točke sklepa Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje

	Drugi republiški organi in organizacije
	245. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1992
	246. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
	247. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
	248. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
	249. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
	250. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
	251. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
	252. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju september-november 1992
	253. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

	Občine
	Ljubljana
	254. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
	255. Pravilnik o podeljevanju nagrade Marjana Rožanca

	Brežice
	256. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice v 1. trimesečju 1993
	257. Odlok o preimenovanju naselja Bregansko selo v Slovenska vas in naselja Nova vas pri Bregani v Nova vas pri Mokricah
	258. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice

	Cerknica
	259. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Cerknica v letu 1993

	Domžale
	260. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Mengeš

	Gornja Radgona
	261. Sklep o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Gornja Radgona
	262. Sklep o nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Gornja Radgona

	Grosuplje
	263. Odredba o določitvi najvišjih cen

	Jesenice
	264. Sklep o določitvi delovnih normativov za šolske kuhinje
	265. Sklep o merilih za določitev plač direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev v občini Jesenice

	Kočevje
	266. Sklep o ponovnem podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za obdobje 1986-2000, 1986-1990, dopolnjenih 1992

	Kranj
	267. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v 1. trimesečju 1993
	268. Nadomestne volitve za izpraznjeno delegatsko mesto v 4. volilni enoti - KS bratov Smuk, ter v 41. volilni enoti - KS Voglje za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Kranj

	Krško
	269. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Krško za leto 1992
	270. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Krško v I. trimesečju leta 1993
	271. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe družbenih dejavnosti in državne uprave v občini Krško

	Lenart
	272. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Lenart
	273. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Lenart
	274. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko-obrtne cone v Lenartu

	Ljubljana-Center
	277. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990

	Lenart
	275. Odlok o spremembah odloka o pogojih za priložnostno opravljanje dejavnosti in o minimalnih tehničnih pogojih za prodajo živil in pijač zunaj poslovnih prostorov v občini Lenart
	276. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 1993

	Logatec
	278. Odredba o določitvi najvišjih cen

	Mozirje
	279. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Mozirje v letu 1993
	280. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Savinje od skalnega praga nad Delejevim jezom (km 56 + 100)do vtoka Rečice (km 58 + 500) in izlivnega odseka Drete
	281. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
	282. Soglasje za razširitev dejavnosti Centra za socialno delo Mozirje

	Ribnica
	283. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Ribnica za I. trimesečje 1993

	Slovenske Konjice
	284. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek - Kamna gora v naselju Kamna gora
	285. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek - Kamna gora v naselju Sojek

	Šentjur pri Celju
	286. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Šentjur pri Celju v I. trimesečju 1993
	287. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom

	Šmarje pri Jelšah
	288. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli
	289. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 27.12.1992 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli



