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KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Nina Pušlar v Kranju 

Nina Pušlar je lansko pole
tje poskrbela za pravo pole
tno vročico. S fenomenalno 
uspešnico Nina Nina Nina 
se je zavihtela na najvišja 
mesta na lestvicah in se 
globoko zasidrala v s rca 
mnogih. Pušlarjeva niza 
hit za hitom_ in je najpogo
s teje predvaja.na s lovenska 
izvajalka. Pred tedni nam 
je predstavila tudi novo, 
pesem Prste stran, v kate
ri je posegla po zapeljivih 
latinskoameriških ritmih, 
pesem pa je kot nalašč, da 
nas bo v prihajajočih mrzlih 
dneh spominjala na pole
tje in vroče noči. Pred njo 
je novi, že sedr]ii studijski 
album, ki bo zagotovo eden 
njenih najboljših. Brez dvo
ma ·nas tudi na koncertu V 
Kranju v soboto, 18. fe. 
bruarja, ob 20. uri čaka še 
kakšno odlično glasbeno 
presenečenje, predvsem pa 

čudovito vzdušje, nabito s pozitivno energijo, in vse pesmi z 
novega albuma. Vstopnice za koncert so ra voljo na eventim. 
si in cente r.cveka@gmail.com. 
Dvema naročnikoma Gor_enjskega glasa, ki bosta imela srečo 
pri žrebu, bomo podarili po eno vs topnico za ogled koncerta, 
če bosta pravilno odgovorila na nagradno vprašanje: Naš tejte 
tri pesmi z novega albuma Nine Pušlar. Odgovor~ pošljite do 
srede, 25. januarja 2023, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. 

Nagrajenka 

V nagradni igri, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 6. 
januarja, p~ejme platneno vrečko RlV Slovenija Petra Prešeren 
iz Bohinjske Bistrice. Nagrajenki čestitamo! 

OBVESTILO NARO<'.NIKOM 

Riliune lahko prGj~mi r~~ 
tudi po eleki:ronski pošti 

O Če želite račune prejemati po e·pošti, nam na 
e,naslov na,ocnlne@g-glas.si sporočite toč~o ime 
in priimek te r naslov, da vas bomo našli na seznamu. 
O Na e-naslov, s katerega nam boste poslali 
osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf, 
ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji. 
O Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 

· preprosto plačevanje računov ·s pomočjo mobilnega 
telefona in QR kode. 
Pr~:,,lčanl smo, da boste zadovo ljni. 

Gorenjski Glas I www.gorenjksfglas,i 

Nove elektronske vloge na portalu eUprava_ 
Kranj-1',}a portalu eUprava so na voljo nove elektronske vlo
ge za uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka. Gre za 
vloge za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno 
varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starše
vstva, za uveljavitev pravice do nadomestila brez dopusta, za 
uveljavitev pravice dq starševskega dodatka in za naknadno 
uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega 
nadomestila, ki jo vlagajo starši otroka s potrebo po posebni 
negi in varstvu. Za oddajo vlog je potrebna e-identiteta. 
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Volitev še kar ni konec 
V več krajevnih skupnostih v Kranju in Škofji Loki bodo v nedeljo potekal~ naknadne volitve v svete 
krajevnih skupnosti, saj na novembrskih volitvah ni bilo zadosti kandidatov. Jutri predčasno glasova~je. 

_s;_š::.~· . . B::.":':.~::.Y:.~: ...... . 

Kranj, Škofja Loka, Medvo
de, Radovljica - Kdor je bil 
prepričan, da bo po lanskem 
supervoWnem letu,- ko so · 
v Sloveniji potekale držav
nozborske, predsedniške in 
_lokalne volitve te r referen
dumski trojček, letos 11.1Sto

. pilo voWno zatišje, je v zmo
ti. Na jesenskih lokalnih voli
tvah namreč v nekaterih kra
jevnih skupnostih (KS) zasa
di pomanjkanja kandidatov 
niso izvolili zadostnega števi
la članov svetov KS, zato mo
rajo tam izvesti še naknadne 
volitve. Na Gorenjskem jih 
bodo izvedli v Kranju, Ško
fji Loki, Medvodah in Rado
vljici. Najprej-v 11edelj(1, 22'. 

januarja - jih bodo izvedli v· 
Kranju in Škofji Loki, tako da 
bo že jutri med 7. in 19. uro 
v avli Mestne občine .Kranj 
oziroma v Sokolskem domu 
v Škofji Loki mogoče tudi 
predčasno glasovati. . 

V Mestni občini Kranj 
(MOK) bodo naknadne voli
tve potekale v .osmih KS. V 
Hrastjah in Tenetišah bodo 
volivci izvolili vseh· sedem 
krajevnih svetniko_v, saj na 
rednih lokalnih volitvah 20. 
novembra lani niso imeli 
nobenega kandidata. Tokrat 
te bojazni ni, saj so v Tene
tišah naknadno poiskali na
ta.rično sedem kandidatov, v 
Hrastjah pa se jih bo za se
dem mest v svetu KS pome

. rilo kar šestnajst. Tudi v pre-. 
ostalih KS, kjer bodo pote
kale naknadne volitve, je 

V Kranju in Škofji Loki bo jutri mogoče predčasno_gla~ovati za svetnik~ enajstih krajevnih 
skupnosti. Slika je simbolična. 1,.,.,r.,. 0ou 

kandidatov zadosti za popol
. nitev njihovih svetov KS. Na 
Golniku bodo sicer izvoli
li še pet članov, na Trsteni
ku in v Žabnici po štiri čla
ne, v svetih KS Bratov Smuk 
in Kokrica po dva manjkajo
ča člana ter v svetu KS Vodo
vodni s tolp enega člana. 

Ker na novembrskih lo
kalnih volitvah ni bilo zados
ti kandidatov v treh _krajev
nih skupnostih, bodo tudi v 
škofjeloški občini to nede!Jo 
naknadne volitve. Potekale 
bodo za članice in člane sve
tov krajevnih skupnosti Tra
ta v 10. volilni enoti, Škofja 
Loka- Mesto v+ volilni eno
ti in Stara Loka- Podlubnik v 
3., 5. in 7. volilni enoti. Kot je 
povedala predsednica volilrie 
komisije Mihaela Novak Ko
lenko, kandidata še vedno ni 
v KS Stara Loka - Podlubnik, 

v 5. volilni enoti, v kateri se 
voli enega člana. 

Glasovanje izven Jeraja 
stalnega bivališča na lokal
nih volitvah ni mogoie, lah
ko pa volivci, ki se zaradi bo
lezni ali izolacije ne morejo 
osebno zglasiti na volišču, 
glasujejo na domu, vendar 
morajo takšen zahtevek ob
čnski volilni komisiji MOK 
in Škofja Loka posredovati · 
do jutri, 18. januarja, do 24. 
ure. Zahtevku morajo prilo
žiti U$trhno -z.d.1'avnako ?O--" 

trdilo oziroma dokazilo. 
Tudi občinska voWna ko

misija Občine Medvode je 
že razpisala naknadne voli
tve v svet KS Seničica • Golo 
Brdo. Krajani naselij Seniči
ca in Golo Brdo lahko kandi
dature vložijo do 23. februar• 
ja. Voli se ?'t članov sveta, vo
litve_~ bodo 26. marca. Kljub 

podaljšanemu roku za oddajo 
kandidatur ža lanske lokalne 
volitve za svet Krajevne skup
nosii Seničica• Golo Brdo na
mreč ni bila oddana nobena 

,kandidatura, zato te 22. no
vembra niso bile izvedene. 

Brez vodstva sta ttidi dve 
krajevni skupnosti v občini 
Radovljica: Srednja Dobra
va in· Kamna Gorica; v prvi 
je bil na jesenskih volitvah 
evidentiran le en kandidat, v 
drugi ni bilo nobenega. Ra-
'-•.t.:,a1;.:.. .. 
bočnik naknadnih volitev še 
ni razpisal, prav tako zade
ve še ni obravnavala občin-

. ska volilna komisija. Kot je 
pojasnila direktorica občin· 
ske uprave Alenka Langus, 
je vse do formiranja svetov 
krajevnih skupnosti za ·vse 
zadeve, za katere so sicer ti 
pristojni, odgovoren župan. 

Minimalna plača višja za sto evrov 
Minimalna plača je višja za dvanajst odstotkov in po novem znaša 878 evrov neto, kar predstavlja 
najvišje zvišanje v desetih letih. 

A LEŠ SENOŽETNIK 

Ljubljana -Minister za (jelo 
Luka Mesec je pred dnevi 
sporočil višino_ m.inimalne 
plače v letošnjem letu. Skla
dno z zakonodajo mora biti 
namreč znesek minimalne 
plače določen v višini, ki ne 
sme biti nižja od 120 in ne 
višja od 140 odstotkov izra
čunanih življenjskih stro
ško'v, upoštevaje tudi rast 
cen življenjskih poireb
ščin, gibanje plač, gospo
darske razmere oziroma 
gospodarsko rast in gibanje 
zaposlenosti. Oktobra lani 
so bili iiračunani m inimal
ni življenjski stroški v viši
ni 669,83 evra, v januar
ju pa je treba znesek mini
malne plače plače uskladiti 
tudi z višino Jetne inOacije, 

ki je decembra znašala 10,3 
odstotka. 

Minimalna bruto plača 

tako znaša 1.203,36 evra, kar 
predstavlja 12-odstotni dvig 
glede na lansko leto. Nelo 
minimalna plača za sam
sko osebo bo tako po novem 
878,48 evra, v lanskem letu 
je znašala 778,48 evra. Kot 
so pojasnili na ministrstvu 
za delo, gre dvig deloma pri
pisati tudi spremembi doho
dninske zakonodaje. 

Uskladitve minimalne 
plače, ki je višja od inflaci
je. pa ne podpirajo na Go
spodarski zbornici Slove
nije. Kot pravijo, bi uskla
ditev z medletno decembr
sko inflacijo ohranila kupno 
moč prejemnikov najniž
jih plač, zaradi učinkov no
vele zakona o dohodnini pa 

bo rast minimalne plače za 
okoli dve odstotni točki viš
ja. Med drugim so opozori
li tudi na to, da se Sloveni
ja med 21 državami EU, ki 
poznajo minimalno plačo, · 
uvršča na osmo ll")esto, med 
evropsko sedemindvajsete
rico pa ima najnižjo razli
ko med minimalno in pov
prečno plačo, ter poudarili, 
da kljulni namen minimal
ne plače ni opravljanje vloge 
socialnega korektiva in da so 
temu namenjeni ukrepi so-
cialne politike. . 

Bolj zadovoljni so v Zvezi 
svobodnih sindikatov Slove
nije. Kot pravijo, višina v več-
ji meri sledi njihovim zahte• 
vam, dodajajo pa, da je mi
nimalna plača zgolj en del 
problematike plač in je tre- .· 
ba odpraviti uravnilovko 

in nizke plače, saj si delav
ci zaslužijo plačilo, ki ne bo 
le malenkost višje od mini• 
malne plače. · 

Kot pa so opozorili v Zdru
ženju bank ·s lovenije, se bo 
zaradi dviga minimalnih 
plač občutno poslabšala kre
ditna sposobnost prebival
stva. V skladu s Sklepom o 
makrobonitetnih omejitvah 
kreditiranja prebivalstva 
mora namreč potrošniku po 
plačilu vseh obrokov iz naslo
va kreditnih pogodb vsak me
sec ostati najmanj znesek v 
višini 76 odstotkov minimal
ne bruto plače. če potrošnik 
preživlja družinskega člana 
ali d.mgo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa mu 
mora ostati tudi znesek v vi
šini prejemka, d9ločenega za 
osebo, ki jo preživlja. 
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