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Vseh mejnih je torej 12,6 % od 21.826, to je 2750. Vseh subnormalnih t.j.
mejnih in duševno prizadetih je skupaj 3232. Koliko je priglašenih mejnih od
vseh mejnih? To je 323 od 2750, kar je 11,7 % ali približno 12 %.
Blaž

Mesec

IZ URADNIH LISTÜV
V množici pravnih virov je zamudno iskati tiste, ki so pomembni za socialno
politiko in socialno delo. Prelistali smo Uradni list SRS (R) in Uradni list
SFRJ (Z) iz prvih dveh mesecev letošnjega leta in izbrali tekste, ki bi vam
utegnili priti prav pri vašem delu.
Srednjeročni plan Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1986-1990
(R 6/87) postavlja cilje in usmeritve razvoja socialnega skrbstva, med katere
uvršča zagotavljanje permanentnega usposabljanja, spremljanja in poglabljanja
znanj vseh strokovnih delavcev na področju socialnega skrbstva ter širitev socialnega dela v gospodarskih organizacijah in zdravstvu (1, 13. in 14. al.) Med
novimi specializacijami, ki jih pripravlja VSSD, sta tudi specializaciji za socialno delo v OZD in za socialno delo v zdravstvu!
V tem obdobju je bilo objavljenih tudi več drugih planskih aktov: resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana mesta Ljubljane za obdobje 1986-1990 v
letu 1987 in ustrezne resolucije posameznih ljubljanskih občin (vse R 5/87). V
razdelkih, ki se nanašajo na socialno skrbstvo, najavljajo spremembe v delu
centrov za socialno delo. Družbeni plan občine Ljubljana Center za obdobje
1986-1990 (R 3/87) predvideva razvoj prostovoljnega dela, zlasti za starejše občane (5.2.7., 2. odst.). Iz občine Ljutomer je cel paket planskih aktov: dolgoročni plan za obdobje 1986-2000, družbeni plan za obdobje 1986-1990 in resolucija za leto 1987 (vsi R 7/87), ki v okviru družbenih dejavnosti obravnavajo tudi
socialno področje.
S področja pokojninsko-invalidskega zavarovanja opozarjamo na zakon o spremembi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Z
8/87), pomemben za preračunavanje pokojnin, uveljavljenih v obdobju 1965 do
1986, na vrsto sklepov o novih višinah prejemkov iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja (R 7/87) in na odločbi Ustavnega sodišča Slovenije o (ne) skladnosti
statuta SPIZ oziroma zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z Ustavo Slovenije (obe R 1/87).
Na stanovanje kot eno od najpomembnejših dobrin za človeka se nanašata pravilnik o pogojih in merilih za pridobitev posojil iz sredstev vzajemnosti, združenih v Samoupravni stanovanjski skupnosti Ljubljana (R 2/87), in pravilnik o kreditiranju stanovanjske graditve iz združenih sredstev vzajemnosti, Celje (R 6/87).
Slednji vsebuje dokaj razčlenjene osnove in merila za sestavo prednostne liste
upravičencev do posojil, ki bi bili uporabni tuid v kakšni OZD, kjer teh vprašanj
še niso ustrezno rešili. V zvezi z dodeljevanjem stanovanj in stanovanjskih posoj i l prihaja večkrat do sporov o ustavnosti in zakonitosti stanovanjskih pravilnikov.

Dva taka spora je reševalo Ustavno sodišče Jugoslavije (Z 3/87 in Z 4/87) in
enega Ustavno sodišče Slovenije (R 6/87).
Z namenom, da bi se poenotile občinske priznavalnine udeležencem NOV, je
bil sklenjen družbeni dogovor o priznavalninah udeležencev NOV (R 4/87), odloke o priznavalninah borcem pa so sprejeli v več občinah.
V skladu z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je večje število
občinskih skupnosti socialnega skrbstva sprejelo sklepe o uskladitvi preživnin
s povečanimi življenjskimi stroški in jih objavilo v Uradnem listu SRS.
Za konec navajamo še predpis s področja zdravstvenega varstva: Pravilnik o
merilih za pošiljanje zavarovancev SFRJ, zbolelih za malignimi boleznimi, na
zdravljenje v tujino (Z 10/87).
Dr. Andreja Kavar-Vidmar

