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VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU 

- ---------------- -- - -·- >€~ 

l<upon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni 
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na 
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošli malioglasi@g-glas.si; 
za torkovo š tevilko Gorenjskega glasa do petka do 14- ure 
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem 
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure. 

MALI OGLAS februar 2/ 23 
Naročam objavo malega oglasa z rnslednjim besedilom: 
O prodam O kupim O oddam O najamem 
O podarim O iš<'em O nudim O zamenjam 

RUBRIKA: --...,.---------- ---

Vsebina: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nečitljivih kuponov 
ne objaYljamo. 

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa: 
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Vino je življenje - večer vina in poezije 
Na grad Dvor Preddvor v soboto, 25. februarja, ob 18. uri 
prihaja vins ki kralj Tilen Sedlak. Obiskovalci bodo spoznali 
zanimivo življenjsko zgodbo tega mladega Haložana, uživali 
ob degustaciji petih vrst vrhunskega vina, prisluhnili poeziji 
in se družili ob prijetni glasbi kitaristke Taje lslamovič in vo
kalistke Lize Klajnšek. Vstopnica za vinski večer stane 13,50 
evra. Vstopnice in več informacij: turizem@visitpreddvor.si 
in www.visitpreddvor.si. 

AKT u AL No info@g-glas.si 
G ORENJSKI GlAS 

petek, 17. februarja 2023 

Lani smo živeli nekoliko slabše 
Finančni položaj se je lani nekoliko poslabšal. Kljub temu pa si je na Gorenjskem več gospodinjstev 
lahko privoščilo počitnice in nepričakovane st roške. Gorenjci so med prebivalci vseh regij tudi najbolj 
zadovoljni z življenjem. 

ALEŠ SENOŽFTNIK 

Ljubljana - Minulo leto je 
bilo leto precejšnjih pretre
sov. Kot kaže, so posledice 
pustili tudi na posamezni
kih oziroma gospodinjstvih. 

Lani je pod pragom tvega
nja revščine, ki je znašal 827 
evrov na mesec. živelo 12,1 

odstotka prebivalcev, kar je 
0,4 odstotka več kot v letu 
prej, za desetinko odstotka 
pa se je zvišala tudi stopnja 
tveganja socialne izključe
nosti, in s icer na 13,3 odstot
ka, kar predstavlja 277 tisoč 
prebivalcev. 

Splošno zadovoljstvo z 
življenjem so Gorenjci 

ocenili s 7,9- najviše 
med vsemi regijami. 

Kot kažejo pred dnevi ob
javljeni podatki Statistične
ga urada, se je finančni polo
žaj gospodinjstev v lanskem 
letu poslabšal 

Lani se je zmanjšalo število tistih, ki so s svojimi dohodki lahko ali zelo lahko preživeli 
mesec. Fotografija je simbolična. ''"°'""' 0o• 

Delež gospodinjstev, ki so 
ocenila; da so s svojimi do
hodki mesec preživela lah
ko oziroma zelo lahko, se 
je v primerjavi z letom 2021 
zmanjšal za štiri odstotne 
točke, na 24 odstotkov. De
lež gospodinjstev, ki sos svo
jimi dohodki težko oziroma 
zelo težko preživela mesec, 
pa se je povečal za dve odsto
tni točki, na 16 odstotkov. Z 
manjšimi težavami je me
sec preživelo 30 odstotkov 
gospodinjstev, 31 odstotkov 
pa dokaj lahko. 

Na Gorenjskem je delež 
tistih, ki mesec preživijo lah
ko ali zelo lahko padel z 31 
odstotkov v letu 2021 na 26 
odstotkov v minulem letu. 
Dokaj lahko je lani mesec 

preživelo 37 odstotkov Gore
n jcev, z manjšimi težavami 
pa 26 odstotkov. Deset od
s totkov jih je mesec prežive
lo težko ali zelo težko, kar je 
enako kot leto pred tem. 

Četrtina slovenskih go
spodinjstev je ocenila, da 
jim stanovanjski stroški 
predstavljajo veliko breme, 
kar je za tri odstotne točke 
več kot v letu 2021. Na dru
gi s trani pa se je delež tistih, 
ki jim stanovanjski stroški 
sploh niso.predstavljali bre
mena, zmanjšal z 19 na 17 
odstotkov. 

Nekoliko drugačna je sli
ka na Gorenjskem. Delež 
tistih, ki jim tovrstni stro
ški predstavljajo veliko bre
me, se je povečal s 15 na 16 
odstotkov, na drugi s trani pa 

Višje cene v 
kranjskogorskem vrtcu 
MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora - Kranjsko
gorski občinski svet je v sre
do na seji potrdil približ
no dvajsetodstotno zviša
nje cen programov vrtca, ki 
v Ratečah in Kranjski Gori 
deluje v okviru tamkajšnje 
šole. Občna bo sicer zviša
nje položnic za starše omili
la z višjimi subvencijami, ki 
se za prvo starostno obdob
je z desetih dvigujejo na 15 
odstotkov, za drugo pa s pe
tih na deset. Cene progra
mov vrtca se bodo tako za 
prvo starostno obdobje zvi. 
šale za skoraj 24 odstotkov, 
s 510 ~• 633 evrov- za starše 

ob upoštevani občinski sub
venciji to pomeni z doseda
njih 460 na 538 evrov. Za 
drugo starostno obdobje bo 
zvišanje nekaj več kot 19-od
stotno, kar pomeni 475 na
mesto 397 evrov, za starše 
tako po novem namesto 377 
evrov odslej 428. Kot je sve
tnikom pojasnil ravnatelj 
OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora Milan Rogelj, gre po
višanje predvsem na raam 
zvišanja plač zaposlenih, 
delno pa tudi visokih cen 
energentov. Del znižanega 
plačila vrtcev sicer staršem 
zagotavlja tudi država, in si
cer glede na dohodkovni ra
zred največ 77 odstotkov. 

je tudi manj tistih, ki so oce
nili, da stanovanjski stroški 
niso breme. Teh je bilo 22 
odstotkov, leto prej pa 25. 
Nepričakovane izdatke 

v višini 750 evrov bi si lah
ko privošolo 72 odstotkov 
gospodinjstev, na Gorenj-

osemdeset odstotkov go
spodinjstev. Na Gorenj
skem pa še več - 86 ods tot
kov, kar je tri odstotne točke 
več kot leto prej. 

Splošno zadovoljstvo z 
življenjem srno Slovenci na 
lestvici od ena do deset oce-

lani bi si lahko enotedenske počitnice privoščilo 86 

odstotkov gorenjskih gospodinjstev. 

skem se je v primerjavi z le
tom prej delež povečal s 76 
na 79 odstotkov, s čimer se 
je Gorenjska uvrs tila le za 
goriško regijo in pred osre
dnjeslovensko. 

Enotedenske letne poči
tnice so bile približno ena
ko dostopne kot v letu 2021. 
Privoš61o bi si jih lahko 

nili s povprečno oceno 7,6, 
kar je desetinko točke manj 
kot v letu 2021. Drugače pa 
je bilo na Gorenjskem, kjer 
se je zadovoljstvo povečalo 
za tri desetinke točke. Gore
njci so tako z oceno 7,9 naj
bolj zadovoljni z življenjem 
med prebivalci vseh dva
najstih statističnih regij. 

Klub študentov tudi 
v Medvodah 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode- Po dolgih letih je 
v Medvodah znova začel de
lovati Klub medvoških štu
dentov. Na zboru članov so 
ga ustanovili 8. januarja. 

Predsednik je Aljaž Rezar. 
»Klub medvoških študentov 
je velika pridobitev za mla
de v naš i občini. Prinesel 
bo kakovostnejše preživlja
nje prostega časa. Ponudili 
borno predvsem športne ak
tivnos ti in druženje. Na zad
njem sestanku smo dorek
li okvirni načrt dela do po
letja, v katerem je še nekaj 
zabav in športnih dogodkov 
(turnir v odbojki, Medvoška 

luža ... ), pikni.k, izleti ... Za 
zdaj ne želimo obljubljati 
preveč. Ko bomo imeli šir
š i nabor članov, jih želimo 
usmeriti po številnih dru
štvih, ki delujejo v občini na 
različnih področjih. Tudi in
teresi in talenti mladih so 
različni in menim, da se za 
vsakega kaj najde. Saj se v 
Medvodah že sedaj za mlade 
precej dogaja. a menimo, da 
bi se lahko še več, da bi se di
jaki in študentje tuw'v pros
tem času zadrževali tukaj. in 
ne v Ljubljani, Kranju ... « je 
povedal Rezar. 

Prvi dogodek je že za nji
mi. V petek je bila zabava ob 
odprtju v Klubu Jedro. 


