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Sole so se predstavile na daljavo 1~
Po slovenskih srednjih folah in fakultet ah so v petek in soboto potekali informativni dnevi na daljavo.
M A!A LIKOSAR

Skofja Loka - Obisk srednje
Sole all fakultete v okviru inforrnativnega dneva je za
prihodnje dijake in studente
posebno dozivetje, saj poleg
tega, da dobijo koristne inforrnacije, ki jim olajfajo odlocitevonadaljnjem folanju,
zafutijo tudi utrip srednjesolskega oziroma _student·
skega zivljenja. Kljub temu
da letos zelenih izobrazevalnih ustanov ponovno l.)iso
mogli obiskati v zivo, so se
po vseh slovenskih srednjih
Solah in fakultetah pottudili
in i"11 s spletnimi predstavitvami fun bolj priblizali izku.
snjo solanja pri njih.

Po videopredstavitvi
so imeli prihodnji
dijaki moznost, da na
predavatelje in ravnatelja
naslovijo vprasanja.
Na Srednji foli za lesarstvo, ki je del .Solskega centra Skofja Loka, so osnovnosolcem in njihovim starSem
predstavili programe in interesne dejavnosti, seznanili sojih s strokovnim izobrazevanjem in prakticnim poukom. lzobrazujejo za poklice lesarski tehnik, kjer razpisujejo 28 mest, mizar (52
mest), tapetnik (26 mest) in
obdelovalec lesa (16 mest).
Na predstavitvi so med
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Veliko pozitivnih ucinkov
komasacije, a tudi pasti
o podatkih iz Popisa

P

kmetijstva 2020 je v Slo•
veniji 67.927 kmetijskih
gospodarstev, vsako povpret•
no obdeluje sedem hekta,jev
kmetijskih zemljiU. Medtem
ko se je stevilo gospodarstev
v primerjavi z letom

lzkusnje solanja na Srednji soli za lesarstvo v Skofji Loki so z osnovnosolci na
videopredstavitvi delili tudi dijaki. / Foto; posnt tt k mlona
drugim poudarili, da je Sola za srednjo strokovno all poprimema tako za fante kot klicno solo pa si clijaki ne
dekleta, v tern Solskem letu zaprejo poti za nadaljnji Stujo od skupno 260 dijakov clij. »Po koncanem folanju
obiskuje pet clijakinj, da je so nasi clijaki takoj zaposljiedina Sola v Sloveniji, ki iz. vi. Veckrat prejmejci klice
obrazuje za poklic tapetnik, · obrtnikov, ki so jun prip•
program mizar pa izvajajo ravljeni ponucliti prakso z
moznostjo kasnejSe zapotudi v vajeniSki obliki.
Izkufoje so delili tudi dija• slitve. Ne nazadnje gre za is•
ki, ki so pojasnili, da na soli kane poklice, ki jih na trgu
izvajajo vel zanimivih pro- dela primanjkuje. Pridobijo
jektov, kot je projekt Alp- lahko tucli stipenclijo za defitrees,' omogoca jun usklaje- citarne poklice,« so pojasnivanje s Sportiii.m all kultur· li na soli in dodali: »Hkrati
nim udejstvovanjem, najbolj so odprte tucli stevilne mozpa jiin je vsel pouk prakse, nosti za nadaljnje folanje.
kjerizdelujejo lastne izdelke. Veliko clijakov nadaljuje stuPredzna.nje iz lesarstva ali clij lesarstva na visji strokovtapetnistva ni pogoj za vpis ni soli,ki jepravtakodel Solna njihovo solo, z odlocitvijo skega centra Skofja Loka.«

Po videopredstavitvi so
imeli prihodnji clijaki moznost, da na predavatelje in
ravnatelja Milana Stigla naslovijo vprasanja. Nanasala so se na vpisne pogoje,
prakticni pouk, vzporedno
solanje, predmetnik, status sportnika, bivanje v
clijaSkem domu, kdaj in
kaksna je malica, zanimala
jib je tucli tezavnost angleS!<ega jezika. Ce jun izkusnja virtualnega informativnega dneva ni bila dovolj, se v februarju in marcu lahko prijavijo na dneve
odprtib vrat, v okviru katerih bodo srednjo solo za le•
sarstvo obiskali in jo spoznall od blizu .

VDubaju podpisali dogovor
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zmanjsalo za devet odstotkov
in glede na leto 2000 za 21
odstotkov, se je njihova pov·
pretna velikost v desetih letih
povetala za o,6 hekta,ja in v
dvajsetih letih za 1,4 hekta,ja.
Slovenske kmetije so ne glede
na to povetanje v prime,javi z evropskimi se vttlno z~lo
majlme. Povpretna kmetija v
Avstriji obdeluje 20 hekta,jev
kmetijskih zemljist, v Italiji,
na Hrvaskem in Madzarskem okrog u hekta,jev, v
Nemtiji 60 hekta,jev, na Nizozemskem 32 ...

Znatilnost slovenskih kmetij
pa ni le majhnost, ampak tudi
ve/ika razdrobljenost posesti.
Najutinkovitejsi ukrep zoper
rilzdrobljenost je komasacija,
to je upravni postopek, pri ka~rem wnljisla na d-Olotenem
obmotju zlozijo in ponovno
razde/ijo med lastnike tako,
da vsak d-Obi tim bolj strnjena
zemljisla. V teh dneh se koma•
sacije l<Jtevajo tudi v medvoski
obtini - v katastrskih obtinah
Smlednik, Mose in Hrafo, kjer
bodo zlotili 375 hekta,jev zemljist, ki so zdaj razde/jena na
983 parcel.
Komasacija ima veliko pozitivnih utinkov - z zmanj-

fonjem Stevi/a parcel St
znii:ajo obdelovalni stroski,
lai:ja je obdelava s sodobno
mehanizacijo in latji dostop
do parcel, meje so oznatene
z mejniki, ni vet neskladja
med uradnimi evidencami in
dejanskim stanjem itd., a ob
vseh pozitivnih utinkiJ, skriva
tudi nevame pasti. Ker posega
v lastniska razme,ja, lahko
hitro skali odnose med lastniki
zemljist. Tisti, ki zagova,jajo
>>stat-us quo«, lahko razumejo
komasacijo tudi kot prisilo,
nekateri SD na svoje parcele tustveno navezani in se od njih
teiko poslovijo, spet drugi so
prepritani, da za svoje odlicne parcele ne morejo dobiti
enakovrednih ... Komasacija
je zel<, obtutljiv postopek, pri
katerem je veliko laije na pa·
pi,ju razdeliti obmoqe v vetje
obdelovalne kose, kot to uresnititi na terenu. Tudi izkusnje
iz pretekl<Jsti kai:ejo, kako po•
membno je pri tem poswpku
seznanjanje lastnikov z resitvami in odlotitvami, posteno
in pravitno de/ovanje, strpno
resevanje problemov, kulturen
dial<Jg ... Iskric, iz katerih se
lahko razplamti ogenj, je pri
vsaki komasaciji veliko. Tega
se otitno zavedajo tudi v medvoski obtini. Tako kmetijski
minister dr. Joie Podgorsek
kot iupan Nejc Smole sta ob
zatetku komasacije zaielela,
da bi bili lastniki zemljisc tudi
na koncu zadovoljni - in so
naprej dobri prijatelji.

Gorenjski Glas
OOGOVORNA UREDNICA

Skupina Lotric Metrology je na Expu v Dubaju. s podjetjem iz Zdruzenih arabskih emiratov sklenila
part nerski dogovor za skupen nast op na trgu Savdske Arabije.

MarijaVo\ljak
NAMESTNIKAODGOVORNE UREDNICE

Cveto Z.plotnik, U~ Petemel

ANASuerc
Selca - Skupina Lotric Metrology iz Sek se je med 6.
in 10. februarjem fe drugic predstavljala na svetovni
razstavi Expo v Dubaju, tokrat v okviru tematskega sklopa Zdravje in dobro pofutje.
Prvic so na Expu sodelovali
novembra v sklopu Tovarne
prihodnosti. Takrat so po besedah generalnega clirelctorja Marica Lotrica vzpostavili
vecje stevilo poslovnib kontaktov, med drugim s predstavniki podjetja Engineering Tracker Establishment
s sedezem v Zdruzenih
arabskih emiratih, s katerimi so minuli cetrtek podpi•
sali partnerski dogovor za
skupen nastop na trgu Savdske Arabije.
LotrR Metrology je sodeloval tucli na cetrtkovem

poslovnem forurnu Kakovo•
stni izdelki in celovite storitve slovenskega malega gospodarstva, ki je potekal pod
okriljem javne agencije Spirit Slovenija, Obrtno-podjetni!ke zbormce Slovenije

in gospQ<iarskega ministrstva, in sicer s predstavitvijo lastne. re!i'tve za nadzor
hladne verige Exacturn in
novo storitvijo certi.ficiranja
zasatnih mask. Napredna
resitev na osnovi zbranih

Direktor Lotric Metrology Marko Lotric po podpisu
pogodbe z arabsl<lm partnerjem J Foco: P~tritv,11

podatkov, zdruzenih v platformi Exacturn, predstavlja
korak naprej v zagotavlja•
n ju hladne verige hitro pokvarljivih zivil, zdravil in OS·
talega temperatumo obfu•
tljivega blaga, so pojasnili v
podjetju. Predstavljena re•
sitev omogoca enotno spre•
mljanje pogojev skozi celot•
no verigo vrednosti - od proizvodnje, sklaclistenja, logi•
stike, vse do koncnega upo•
rabnika, kar predstavlja bi•
stveno prednost, je poudaril
Jure Thaler, clirelctor razvoja in raziskav v Lotric Meros•
lovju. Direktorica prodaje in
marketinga Urska Habjan je
o novem laboratoriju za cer•
tificira.nje mask povedala, da
gre za enega od zgolj petih
laboratorijevv Evropi, ki ]ah.
ko ponudi sirok nabor storitev od preskusanja do certi.ficiranja na enem mestu.

UREDNlmO
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Ma~anaAhacil_ Maja Bertoncelj, Alenka Brun,
Igor Kav6l. Suzana P. Kovaat, Ma~a Likosar, Jasna Paladin, Ur~ Petemel,
Mateja Rant, Ale! Seno!etnik, Vilma Stanovnik, Alla ~ubic, Simon Subic.

/via Volgak Aleksil, Cveto Z.plotnik;
stalni sodelavci:
Joze Kosnjek, Milena Miklavl'il, Miha Naglil
OBUKOVNA ZASNOVA

Jemej Stritar, llovarStritar, d. o. o.
TEHNICNI UREDNIK

Grega Flajnik
FOTOGRAFl)A

Tina Dokl, Gorazcl Kaval
OGIASNO TRZENJE

Ma~an Potocnik, Mateja Zvifaj
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pod SL 9n1961 pri Uradu RS u. intelektua!no lasu,ino. Ustanovite!j in izdajatelj:

Corenjsk.i &In, d. o. o., Kranj / Oirelctoric.a: Marija Vol~ak / Naslov:: Nazorjevi ulica 1,·
4000 Kral'lj / Tel.: 04/201 ..p 00, t•polta: info@g-gt.u.si; mali oglasi lri osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Oelovnl las: ponedeljek, l()felc, t:etrtek, petek, od 8. do 1s. ure, sr«fa od 8.
do 16. \Ire, sobote, n.ede!je iri prunlkl :uprto. / Corenjskl glas je poltednik, iihaja ob torkih
in petlc,h, v n1kl1di 17.000 izvodov / Redne prilog,: Vikend, Letopis, S1ovenske politni<:e
in dv1jset lob1nih pri!o& / lisle Tisk.us\::o srtdiU:e d, o. o. / NarCKl'llna: tel.: 04/201 ..µ 41
/ Crna izvoda: tord: 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, rttlni pl.at:nild (fait:ne OH~} imajo 10 %
popusta, pot1rtnl 20 % pop.isu, l~i as 96 popusu; v cent~ vrat:unari DOV po stopnji
s %; narot:n1na ~e upoltn-a od teko« J:tnailke t:asopiu do pisnega preklka, lti ve lja od
ut:etka n1sledn1ega obrat:uriskega obdobja / Oglasne storiNe: po ceniku; oglasno trhnje;
tel.: 04/201 42 48.
_

