































































	Predsednik Republike Slovenije
	1950. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

	Vlada Republike Slovenije
	1951. Uredba o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993

	Republiški upravni organi in zavodi
	1952. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku za uveljavljanje pravice do carinske oprostitve
	1953. Odredba o višini in datumu začetka prodaje prve serije zakladnih zapisov
	1954. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu
	1955. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije julija 1993 in višini neto plače na zaposlenega v obdobju maj-julij 1993

	Banka Slovenije
	1956. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

	Drugi republiški organi in organizacije
	1957. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju maj-julij 1993
	1958. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1993
	1959. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
	1960. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
	1961. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
	1962. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
	1963. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
	1964. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

	Občine
	Ljubljana
	1965. Sklep o spremembi Sklepa o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina

	Celje
	1966. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih izvedbenih načrtih

	Gornja Radgona
	1967. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gornja Radgona za leto 1992
	1968. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Gornja Radgona
	1969. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov v delu k.o. Ivanjševci, del k.o. Črešnjevci, del k.o. Negova, del k.o. Hercegovščak, del k.o. Kapelski vrh, del k.o. Plitvički vrh, del k.o. Police, del k.o. Sovjak in del k.o. Stavešinci
	1970. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993
	1971. Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije v lekarniški dejavnosti v občini Gornja Radgona
	1972. Sklep o imenovanju namestnika načelnika oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora občine Gornja Radgona

	Jesenice
	1973. Sklep o dajanju soglasja k cenam

	Lenart
	1974. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Lenart
	1975. Odlok o lokacijskem načrtu za primarni vodovodni cevovod Lenart-Gočova s povezovalnim cevovodom

	Ljubljana-Šiška
	1976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje finančnih intervencij za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Šiška

	Ljutomer
	1977. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v občini Ljutomer
	1978. Pravilnik s spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem

	Ravne na Koroškem
	1979. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem

	Slovenske Konjice
	1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
	1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč

	Tržič
	1982. Odlok o komunalnem nadzorstvu v občini Tržič
	1983. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič ter njenih organov
	1984. Odlok o zazidalnem načrtu "Mlaka" - Tržič

	Postojna
	1987. Odlok o proračunu občine Postojna za leto 1993
	1988. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje "Ovčje staje" Postojna

	Žalec
	1985. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javni vodovod
	1986. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje


	Popravki
	1. Popravek Uredbe o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev


