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Št. 512-38/99-82
Ljubljana, dne 17. julija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

3036. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in
drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ter
v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

U S K L A D I T E V
zneskov povračil, nadomestil in drugih

prejemkov za zaposlene v državni upravi

Uskladita se zneska tistih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za delavce, zaposlene v državni upravi, ki se
določata na podlagi cene motornega bencina 98-oktanov
tako, da se znesek:

– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 35,94 SIT na
37,17 SIT;

– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sred-
stvi, za vsak kilometer poveča od 17,97 na 18,58 SIT.

Uskladitev velja od 24. 7. 1999 dalje.

Št. 0102/5-142/2-99/1
Ljubljana, dne 27. julija 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

3037. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ter
v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št.
87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za

zaposlene v državni upravi

Od 1. avgusta 1999 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.132 SIT;
– študentom 18.698 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 46.363 SIT;
– za 20 let delovne dobe 69.544 SIT;
– za 30 let delovne dobe 92.726 SIT;
3. solidarnostne pomoči 92.726 SIT;
4. kilometrina 37,17 SIT;
5. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 18,58 SIT;

6. terenski dodatek 793 SIT.

Št. 0102/5-142/3-99/1
Ljubljana, dne 28. julija 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

3038. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove –
fundacije za razvoj Splošne bolnišnice Murska
Sobota

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za zdravstvo izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove – fundacije za

razvoj Splošne bolnišnice Murska Sobota

Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove – fundacije za razvoj Splošne bolnišnice Murska
Sobota, s sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 6.

Št. 500-8/98-99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.


