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Druge pripombe v zvezi s to temo so bile:
-

upam, da bom prej mrtev
to je pač bolezen kot vse druge
aids pomeni vrnitev "moralne"družine
uporabiti bi bilo treba sterilizacijo
to je zanimiva anketa
pregledati rizične skupine
medicina je zaspala
vedno je nekaj; če ni vojne je pa kaj drugega
premalo je informacij oziroma so take, da ne veš, kaj bi si mislil
boljši je aids, kot da te povozi tovornjak
preveč je prikrivanja
ne bo več čustev.

Uradni viri so se zaradi začetnega prikrivanja dejanskega stanja in omalovaževanja nevarnosti diskreditirali pri mladini do te mere, da sedaj ne verjame
več n i t i neodvisnim strokovnjakom, pač pa postaja dovzetna za različne govorice. Povedali so, da ne verjamejo, da se aids širi le s spolnimi odnosi in neposredno s krvjo, ampak so nezaupljivi tudi do drugih, čeprav posrednih stikov, pri
katerih bi se domnevno mogel prenašati virus. Razveseljivo pa je dejstvo, da
med študenti socialnega dela le manjšina sodi, da bi predvideni in odpovedani
kongres MAGNUSA prispeval k širjenju te bolezni pri nas. Reakcije na to hudo
nevarnost so torej protislovne, na vsak način pa je želji po nepristranskih in popolnih informacijah treba čimprej ustreči.
Blaž Mesec

IZ U R A D N I H LISTOV

S predpisi, ki najbolj vplivajo na socialne razmere prebivalstva in ki so bili v
preteklem trimesečju objavljeni v Uradnem listu SFRJ (Z) in Uradnem listu
SRS ( R ) , se največ ukvarjajo računovodje. To so "intervencijski zakoni" (Z 12/87)
s spremembami in dopolnitvami ter vrsto predpisov, ki so j i m sledila.
Tudi sicer je pri pravnem urejanju socialnega področja prevladovalo usklajevanje različnih zneskov oziroma prejemkov z gospodarskimi gibanji. Najnižji znesek,
ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, je bil določen v višini din

86.500 (R 21/87). Pokojnine so bile usklajene dvakrat (R 13/87 in R 20/87), istočasno so bile usklajene tudi preživnine po zakonu o preživninskem varstvu
kmetov ter dodatek za pomoč in postrežbo, zadnji doslej določeni višini dodatka za pomoč in postrežbo sta 73.661 din za tiste, ki potrebujejo pomoč pri
vseh, in 36.830 din za tiste, ki potrebujejo pomoč pri večini osnovnih življenskih potreb (R 20/87). Znesek za rekreacijo upokojencev znaša letos 15.596 din
(R 17/87), za vojaške upokojence pa 17.000 din (Z 30/87). Pokojnine vojaških
zavarovancev so bile s sklepom usklajene z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov aktivnih vojaških oseb (Z 35/87). Prejemki borcev in odlikovancev so bili
na novo določeni z zveznimi predpisi (Z 18/87) in z občinskimi odloki o priznavalninah uiioSežencev NOV. Sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (R 21/87) ureja odmero pokojnin bd najvišje pokojninske osnove.
Vrednost točke kadrovskih štipendij se je od 1.3.1987 valorizirala za 25 % in
znaša 52,01 din, dodatek za vožnjo se je povečal za 35 % (R 10/87). Trajnejše veljave na tem področju pa bo verjetno novi družbeni dogovor o štipendijski p o l i t i k i v SR Sloveniji (R 19/87).
Finančne narave so tudi spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o
porodniškem dopustu (R 20/87), ki naj odpravijo zaostajanje nadomestil med
porodniškim dopustom za osebnimi dohodki.
K financiranju socialno-humanitarnih dejavnosti prispeva Loterija Slovenije; planirana razporeditev prihodkov je objavljena (R 18/87).
Socialna politika se oblikuje tudi na mednarodni ravni. Kot je razvidno iz odlokov o soglasju k predlogu zakona o r a t i f i k a c i j i , je v teku postopek r a t i f i k a c i je dveh konvencij Mednarodne organizacije dela in sicer št. 155 o varstvu pri
delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (R 18/87) ter št. 159 o poklicni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (R 13/87).
Relativna novost so odloki o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. Občine
sprejemajo te odloke na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih. Zakon (R 18/84)
pooblašča občinske skupščine, da lahko predpišejo oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za občane z nižjimi
dohodki (59. čl., 4. odst.). S tem se uvaja nova socialnovarstvena pravica, ki je
samoupravni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic ("zelena knjiga")
ne obravnava. Občinske skupščine, katerih odloki so bili v preteklih treh mesecih objavljeni v Uradnem listu SRS, so oprostitev plačila nadomestila uredile
rzlično, tako glede pogojev za oprostitev kot glede postopka (Kočevje, R 16/87;
Krško, sprem. R 17/87; Ljutomer R 17/87; Slovenska Bistrica R 19/87), pri čemer se bolj ali manj opirajo na sporazum (npr.: dogovorjena raven socialne varnosti, enotna evidenca).
Za tiste, ki pri delu potrebujejo občinske predpise in samoupravne splošne akte
občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, bo koristen pregled objav občinskih
odlokov o davkih občanov. V pregledu je navedeno, v katerem občinskem ali
medobčinskem glasilu slovenske občine objavljajo svoje akte, če tega ne s t o r i jo v Uradnem listu SRS. Tabela navaja osem takih glasil. Tabela je del pregleda stopenj občinskega davka, ki se obračunava in plačuje v odstotku od vsakega posameznega dohodka (davek po odbitku) (R 14/87). In tako pmo spet pri f i nancah.
Andreja Kavar-Vidmar

