8

Po Sloveniji

nedelja, 26. januarja 2014

nedelo@delo.si

Po informacije na Informativo
Šesti sejem izobraževanja in poklicev V dveh dneh na tisoče oklevajočih, katero šolo ali študij izbrati
Na gospodarskem razstavišču v
Ljubljani je včeraj odprla vrata
6. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, ki ponuja
pregled izobraževalnih programov v Sloveniji in tujini: od
srednjih šol do visokošolskih in
podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev do
vseživljenjskega učenja.

formacije o študiju, za katerega Jaka
še ne ve, ali ga bo nadaljeval pod okriljem Univerze v Ljubljani, ki mu je sicer bližja, ali Univerze v Mariboru, ki
mu je bolj simpatična zaradi vsebine
študija. Izbral je pedagoško smer, študij pa bo verjetno s področja družboslovja.

Predavanja, okrogle mize,
delavnice ...

Mateja Kotnik
Obiskovalci Informative na sejmu ne
dobijo le informacij o izobraževanju,
ampak lahko izvedo tudi, kateri poklici obetajo, kje in kako pridobiti štipendijo, kako si urediti bivanje med šolanjem, katera podjetja ponujajo prakse,
pa tudi, kje najti prvo zaposlitev in
kako študirati ali se zaposliti v tujini.
Blaž Vtič iz Ljubljane je sejem obiskal s starši. Tako kot večina drugih
mladih, ki se odločajo o nadaljnjem
izobraževanju, tudi sam okleva med
dvema možnostma: med gostinsko
šolo in srednjo šolo za oblikovanje.
Ker prve na sejmu ni bilo, so s starši
hitro zapustili sejmišče z upanjem,

Sejem je priložnost za pogovor o tem, kateri poklici obetajo. Foto Ljubo Vukelič
da bo Blažu uspel vpis na gostinsko
šolo, ki je njegova prva želja. Družina
Dolenc iz okolice Ljubljane je prišla na
sejem, ker njihov sin še okleva, katero

srednjo šolo izbrati. A časa za izbiro
ima dovolj. Še eno leto. »Bolj se nagiba k tehniki in tehniškim šolam. To je
sicer zdaj trend, a ne vemo, kako bo s

tem potem, ko bo iskal zaposlitev,« so
povedali Dolenčevi.
Jaka in Urška, mlad par iz Grosuplja, sta prišla na Informativo po in-

Nina iz Slovenske Bistrice je informacije na Informativi iskala z mamo. Študirati želi na evropski pravni fakulteti
v Novi Gorici. »Njihova predstavitev
mi je bila zelo všeč. Po tem, kar sem
slišala, se še bolj zanimam za ta študij,«
je povedala sogovornica.
Na sejmu Informativa, ki bo zaprl
svoja vrata drevi ob 18. uri, se predstavlja več kot 200 srednjih, višjih in
visokih šol, fakultet in ponudnikov
neformalnega izobraževanja ter podjetij s področja zaposlovanja in štipendiranja. V dveh dneh bo potekalo več
kot petdeset predavanj, okroglih miz
in delavnic. Organizatorja, podjetje
Proevent in zavod Rikus, pričakujeta,
da bo sejem v dveh dneh obiskalo okoli 16 tisoč ljudi.

Nevarni odpadki

Mesa v tünki bo dovolj

Kako ločujemo? Zdravila, baterije in
topila ne sodijo v gospodinjske odpadke

Prleške koline Predpisi prepovedujejo, da bi prašiča zaklali
sami na kmečkem dvorišču

V okviru evropskega projekta
LIFE Ločujmo odpadke je družba
Slopak naredila že tretjo javnomnenjsko raziskavo o ločevanju
odpadkov. Namen ankete je
raziskati odnos prebivalcev
Slovenije do ločevanja odpadkov, ugotoviti vedenje ljudi pri
ločevanju odpadkov in katere
načine za zbiranje in oddajo
odpadkov najbolj uporabljajo.

Ravno prav mrzlo je bilo včeraj
zjutraj in sneg je čez noč pobelil
ravnico ob Muri, tako da je bilo
za prleške koline na Cvenu vse
tako, kot je treba. Le čisto vsega
tistega, kar se je nekoč na domačih kmečkih kolinah delalo,
člani cvenskega turističnega
društva že nekaj let ne smejo
več prikazati in opraviti sami.

Raziskava je pokazala spodbuden
trend pri ozaveščenosti glede ločevanja odpadkov in možnosti oddajanja
odpadkov, a so še vedno področja –
denimo nevarni odpadki –, ki bodo v
prihodnje zahtevala več pozornosti.
Na vprašanje, katere odpadke anketiranci ločujejo v njihovem gospodinjstvu, so le štirje odstotki anketirancev
navedli nevarne odpadke. Uporaba
teh izdelkov je tako vsakdanja, da se
velikokrat niti ne zavedamo, da gre za
nevarne odpadke.
Vodilo pri uvrščanju odpadkov
med nevarne je, da vsebuje eno ali več
nevarnih lastnosti, kot so vnetljivost,
dražljivost, strupenost, mutagenost,
oksidativnost in infektivnost. Nevarni odpadki, ki jih najdemo doma,
so zdravila, baterije, topila, kisline in
baze, odpadna motorna olja, pesticidi,
fluorescentne cevi in drugi odpadki,
ki vsebujejo živo srebro (termometer),
odpadna električna in elektronska

oprema, barve in lepila, ki vsebujejo
nevarne snovi, detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi, ter les in embalaža,
ki vsebujeta nevarne snovi.
Zaradi njihovih nevarnih lastnosti
je to vrsto odpadkov treba pod ustreznimi pogoji zbirati ločeno. Nikakor
jih ne odlagamo v domači zabojnik
ali v katerega od zabojnikov na ekološkem otoku. Prav tako jih ne smemo
zliti v odtok ali straniščno školjko, saj
lahko začne pronicati v podtalnico in
onesnaži pitno vodo. V Sloveniji imamo na voljo različna mesta, kamor tovrstne odpadke lahko odnesemo. Za
vse nevarne odpadke velja, da jih lahko oddamo v zbirnih centrih. Dodatno
pa lahko zdravila oddamo v lekarnah,
baterije v trgovinah, kjer jih prodajajo,
enako velja za varčne sijalke. Odpadno
električno in elektronsko opremo, kamor sodijo tudi hladilniki, televizijski
sprejemniki ali mobilni telefoni, pa
lahko ob nakupu novih oddamo na
prodajnem mestu. Izvajalci javnih
služb praviloma enkrat do dvakrat na
leto organizirajo zbiranje nevarnih
odpadkov s premično zbiralnico.
V raziskavi v okviru projekta Life
Ločujmo odpadke so anketiranci
največkrat pomislili na možnost odlaganja odpadnih baterij v trgovinah,
temu pa sta sledili možnosti oddaje v
zbirnih centrih in zbiralnih akcijah
nevarnih odpadkov, kar kaže na visoko ozaveščenost o tem, kam s tovrstnimi odpadki. M. K.

Jože Pojbič
Zaradi predpisov, inšpekcij in omejitev prašiča, spitanega za svoje turistične koline, niso smeli zaklati
sami na kmečkem dvorišču, ampak
so ga morali odpeljati v klavnico
mesne industrije MIR v Gornjo
Radgono.
Tam so jim prašiča zaklali po
vseh veljavnih predpisih, jim ga
razpolovili in udarili na meso veterinarski žig. Za vse preostalo pa so
med druženjem, šalami, pijačo in
jedačo cvenski ljubiteljski turistični

delavci poskrbeli sami na Cvenu, na
svojem Grüntu, kot so poimenovali
društvene prostore ob opuščeni vaški gramoznici.
Že osmič so tako člani TD Cven
sami naredili zalogo prleškega
mesa iz tünke, klobas in suhega
mesa za goste na vseh njihovih letošnjih prireditvah, ki jih ni malo.
Približno dvajset jih bodo skupaj
z včerajšnjimi prleškimi kolinami
pripravili na Grüntu, od setve koruze, postavljanja mlaja, rezanja trte,
pa do trgatve, miklavževanja in še
česa. In medtem bodo vsako prvo
soboto v mesecu v sezoni od maja
do oktobra na njihovem dvorišču
tudi vaške tržnice z domačimi dobrotami, za katere bodo prav tako
poskrbele članice turističnega društva. Kvasenice, prleške gibanice in
drugo pečejo kar v krušni peči, ki so
jo postavili v prostorih turističnega
društva, prav tako bodo v tej peči
čez slab mesec popekli tudi že dobro presoljeno in prekajeno meso
včerajšnjega prašiča, ki ga bodo

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

Razen zakola gre še vse po starih običajih. Foto Jože Pojbič

potem zložili v tünke in obdali z
zaseko.
A na prvo pokušino mesa s kolin
ni treba čakati tako dolgo. Že včeraj
je bilo obiskovalcem na voljo sveže
pečeno meso, jetrca, bujta repa (ki
je v Prlekijo nekako zašla iz Prekmurja), pa tudi še nekaj mesa iz
tünke in zaseke od lanskih kolin se
je znašlo na krožnikih. Medtem pa
so prašiča razkosali, nasolili kose
za tünko, skuhali slanino za zaseko
in ocvirke ter napravili klobase. En
par klobas so za pokušino skuhali
v kotlu skupaj s slanino in ga dali
narezat gostu, ki je bil prvič na kolinah pri njih. Seveda je bilo rezanje
te klobase ena od starih prleških
kolinskih šeg, saj gost klobase ni in
ni mogel narezati, ker so mesarji,
ko so jo delali, vanjo vtaknili kos
žice. Ampak o tem morda niti ni
dobro govoriti javno, saj se kaj lahko zgodi, da bodo vestni inšpektorji
prihodnje leto prepovedali tudi takšne šale, ki obstajajo, odkar obstajajo koline.

