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Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

LEPOTA SKOZI ČAS IN PROSTOR 

20. Stoletje - čas razcveta frizerstva, novih znanstvenih odkritij in družbenih sprememb 1900 – 
1920 
 
Prva in druga dekada 20. stoletja sta v svet frizerstva prinesli marsikatere novosti in spremembe. Dame 
so na začetku novega stoletja še vedno rade nosile bujne, bogate pričeske, po vzoru gibbson-girls, o 
katerih smo pisali v prejšnjem članku. Pričeske so morale biti bujne, zato so frizerski mojstri uporabljali 
razne dodatke, značilno pa je bilo tudi precej močno tupiranje, ki je ustvarilo občutek ležernosti, 
mehkobe in volumna, hkrati pa omogočalo sslideilnost pričeske. Leta 1910 se je zgodil velik preobrat 
v oblikovanju pričesk – med bujne, valovite pričeske se je počasi začel širiti nov trend gladkih pričesk, 
brez pretiranega volumna. Ta stil pričesk v začetku je prevzel predvsem mlajše ženske, umetnice in 
intelektualke, medtem ko so dame višjih slojev skozi ves čas prvih desetletij 20. stoletja še vedno 
nosile umetelne, bogato spete pričeske, z velikim volumnom na temenu glave in uporabljale 
dragocene glavničke in ostalo okrasje. Znani frizer Antoine de Paris je leta 1909 za vlogo v filmu 
kratko postrigel lase francoski igralki Eve Lavalliere, saj si je le ta želela izgledati mlajša, kot je bila v 
resnici. Učinek pričeske je bil fenomenalen. Leta 1913 je njenemu vzoru sledila zvezda nemega filma 
in plesalka Irene Castle. Znana je bila po zelo energičnem plesu, zato si je želela pričesko, ki bi ji 
omogočala svobodo gibanja, saj so ji pri njeni stari pričeski med plesom ves čas padale lasnice. Pričeska 
je kmalu dobila tudi svoje popularno ime – Castle bob. Bob je prva izvedba oblike, ki jo nosimo še 
danes, čisto preprosto topo, ravno striženje, ki je oblikovalo ravno linijo pričeske v višini spodnjega 
dela ušes. Leta 1917 se je najbolj znani francoski oblikovalki Coco Chanel zgodila nesreča pri 
oblikovanju pričeske za večerno zabavo – kar velik del las si je namreč uničila, zato je, pogumna kot 
vedno, prijela škarje in si odstrigla lase. S svojo pričesko je povzročila nemalo zgražanja, pa seveda tudi 
občudovanja in posnemanja. Znameniti stavek, ki ga je izrekla: »Ženska, ki si postriže lase, bo 
spremenila tudi svoje življenje« nam pove, kakšno vlogo lahko pričeska odigra v življenju ene osebe in 
tudi v družbenem življenju. S striženjem las so si ženske simbolno vzele življenje v svoje roke, 
svobodneje izražale sebe, svoje želje in pričakovanja, spreminjale svoj način življenja in si vzele večjo 
neodvisnost od prevlade moških in standardnih, omejujočih družbenih pravil.  
Prva svetovna vojna, ki je med leti 1914 in 1918 v popolnosti pretresla temelje sveta, je pustila sled 
tudi v svetu frizerstva. Ženske srednjega sloja so po večini delale kot medicinske sestre ali pa v 
tovarnah, ki so podpirale vojno industrijo, zato so z veseljem sprejele praktične kratke valovite 
pričeske. Ženske so bile v tem času primorane samostojno skrbeti za družino in za preživetje, saj je bila 
večina moških zdoma na fronti. Premik iz podrejene, finančno odvisne ženske k neodvisni, močni 
ženski je povzročil tudi razcvet boja za pravice žensk, sufražetke so izbojevale dolg boj za pravice 
žensk, ki je bil leta 1918 kronan s pridobitvijo volilne pravice žensk v Veliki Britaniji in Nemčiji, dve 
leti kasneje – 1920 pa tudi v Združenih državah Amerike. Politično priznanje žensk, preobrat v načinu 
življenja in politike spola je pustil močan pečat tudi v modi in zaznamovalo prihodnost frizerstva. Krajše 
striženje pa je ženskam dalo več drznosti tudi za spremembe barve las. Potreba po kvalitetnih barvah, 
ki bi bile obstojne, hkrati pa nežne za lasišče, je privedla do novih tehnoloških odkritij. Mladi podjetni 
francoski kemik, Eugene Schuller je leta 1907 predstavil novo formulo barv za lase, ki jih je imenoval 
Aureale. Dve leti zatem je ustanovil svoje podjetje Societe Francaise de Teintures Inoffensives pour 
Cheveux ( v prevodu: Francoska družba neinvazivnih barv za lase), ki pa jo je kasneje preimenoval v 
L’Oreal. Podjetni kemik je bil tudi član uredniškega odbora profesionalne revije za frizerje – La 
Coiffure de Paris, v kateri je objavljal svoje članke. V njih je pogosto poučeval frizerje o novostih, ter 
kot prvi priporočal izvedbo alergijskega testa pred barvanjem. Leta 1910 je ustanovil tudi svojo 
frizersko šolo, kjer je s praktičnimi demonstracijami učil frizerje in jih hkrati navduševal nad svojimi 
produkti. Lahko bi rekli, da je postavil temelje sodobnega demonstracijskega frizerstva in metod 
pospeševanja prodaje, ki jih uporabljamo še danes. 
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 14. 4. 2020 

Tolmin, 6. 4. 2020         

NADALEJVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/


 

5 
 

Pripravila Nataša Skrt Leban  

MOJA IZBIRA.SI – SREDNJE ŠOLE 

      

SPLETNI SERVIS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

 

 Prejšnji teden ste spoznavali POKLICE, danes si bomo ogledali razdelek ŠOLE. 

 

V razdelku ŠOLE, najprej izberite regijo, v kateri želite spoznati srednje šole, ki tam obstajajo.  

Izberite na primer regijo – Goriška. 

Nato izberite tip šole – srednja šola. Če tega ne boste naredili, vam bo ponudilo različne 
ustanove, ki tudi pomagajo pri izobraževanju za pridobitev poklica, le na drugačen način 
(npr. Ljudska univerza…). 

Med ponujenimi srednjimi šolami izberite tisto, ki vas zanima.  

Kaj nam program ponudi, če izberemo Goriško regijo in želimo spoznati srednje šole v tej 
regiji? 

- Gimnazijo Jurija Vege Idrija 

- Gimnazijo Nova Gorica 

- Gimnazijo Tolmin 

- Škofijsko gimnazijo Vipava 

- Šolski center Nova Gorica Biotehniška šola 

- Šolski center Nova Gorica Elektrotehniška in računalniška šola 

- Šolski center Nova Gorica Gimnazija in Zdravstvena šola 

- Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola 

- Šolski center Nova Gorica Strojna, prometna in lesarska šola 

- Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

Šole so različno predstavljene. Predlagam, da se sprehodite do konca strani in kliknete na 
povezavo do spletne strani šole. Tako boste prišli do najbolj svežih informacij o šoli, 
dogajanju na šoli, programih, ki jih izvaja šola…  

Raziščite tudi programe v ostalih regijah, 
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Pripravil: Matic Šen                                                                                                                

Brane Oblak  - »Po vsaki tekmi sem se iz Munchena vozil v 

Ljubljano na piščanca«  

 

Brane se rodi 27.5. 1947 v Ljubljani, obiskuje 

osnovno šolo Vič (Marjan Novak – Jovo), kot pravi 

Vičan začne igrati nogomet pri klubu Svoboda. 

Leta 1965 ga najbojši ljubljanski klub Olimpija 

zvabi v svoje vrste. Za prvo moštvo odigra prvo 

tekmo  maja 1966 v Beogradu proti Partizanu. V 

sedmih letih za Olimpijo odigra 181 tekem in 

zabije 33 zadetkov. Leta 1973 prestopi k 

spiltskemu Hajduku in postane dvakratni jugoslovanski državni in pokalni prvak. Dobre igre opazijo tudi 

v Bundesligi, saj leta 1975 prestopi v Schalke 04 iz Gelsenkirchna, ostane tam dve sezone, od tam se za 

tri leta preseli k slovitemu Bayernu iz Munchena. Leta 1980 osvoji tudi državno prvenstvo Nemčije in 

zaključi profesionalno pot. 

 Za jugoslovansko reprezentanco prvič zaigra leta 1971 na prijateljski tekmi proti Romuniji. Naslednje 

leto odigra poslovilno tekmo enega najboljših nogometašev Peleja v Riu de Janeiru na sloviti Maracani  
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pred 180.00 gledalci. Na svetovnem prvenstvu v Nemčiji (1974) je bil izbran v najboljšo enajsterico 

prvenstva, Jugoslavija pa po dobrih igrah v prvem krogu zasede končno osmo mesto. Brane to oceni 

kot neuspeh, saj se zaradi razprtij znotraj reprezentance (beri denar), izgubi možnost še za kaj več.  Leta 

1976 nastopi na evropskem prvenstvu v Beogradu (četro mesto). Po tem tekmovanju se je poslovil od 

reprezentančnega dresa, v katerem je med leti 1971 in 1977 zbral 50 tekem in 8 golov. 

Zanimivosti: 

Leta 2003 ga je NZS imenovala za naboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih petdesetih letih.  

Po končani karieri deluje kot trener slovenske članske in mladinske reprezentance do 21 let, trikrat je 

vodil ljubljansko Olimpijo, velenjski Rudar, NK Naklo in NK Koper. 

Prestop v Munchenski Bayern je bil vreden 800.000 takratnih nemških mark (ogromno denarja za 

takratni čas) 

 

Vir: http://sportdogaja.si/zgodovina/branko_oblak_-_brane_najboljsi_slovenski_nogometas 
       https://siol.net/sportal/sportal-plus/branko-oblak-po-vsaki-tekmi-sem-se-iz-munchna-vozil-v-ljubljano-na-piscanca-   
 228271 

 

Tekmujmo proti učitelju… 

 

Koliko odbojev lahko narediš, brez da bi žoga dotaknila tla 

(žongliranje)? 

Učitelj Učenec 

76 odbojev ? 

 

 

 

 

 

 

http://sportdogaja.si/zgodovina/branko_oblak_-_brane_najboljsi_slovenski_nogometas
https://siol.net/sportal/sportal-plus/branko-oblak-po-vsaki-tekmi-sem-se-iz-munchna-vozil-v-ljubljano-na-piscanca-%20%20%20228271
https://siol.net/sportal/sportal-plus/branko-oblak-po-vsaki-tekmi-sem-se-iz-munchna-vozil-v-ljubljano-na-piscanca-%20%20%20228271
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Pripravila: Sonja Kodelja   

                            ZAČNIMO KOMPOSTIRATI 

    

Ker smo družine  v večini že dalj časa doma, nastaja pri hiši tudi več bioloških odpadkov. Če 
še nimate kompostnika, bi bil sedaj čas, da ga izdelate ob pomoči staršev ali starih staršev. 

Kaj je kompost? 

Kompost je snov, ki jo pridobimo z naravnim razkrojem bioloških odpadkov. Kompost se 
razgradi in reciklira kot gnojilo za okrasno cvetje, sadno drevje in kot dodatek k novemu 
kompostnemu kupu. Ker je kompost močno gnojilo, ga je treba pred uporabo zmešati z 
zemljo.  

S kompostiranjem varujemo naravo, privarčujemo pri denarju, ki bi ga porabili za kakovostno 
zemljo in gnojila, hkrati pa z njim lahko tudi zmanjšamo stroške odvoza smeti in se celo 
izognemo kazni. Skrajni čas, da poskusimo. 

 

Uredba o ločevanju odpadkov 

Pri nas velja uredba o ločenem zbiranju odpadkov. Ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov v 
kompostarne (v Sloveniji jih deluje šest) pa je seveda povezano tudi z večjimi komunalnimi 
stroški, zato strokovnjaki pozivajo – če je le mogoče, kompostirajmo doma. Takšno ravnanje 
se bo poznalo tako pri rodovitnosti vrta kot pri debelini denarnice. 

 

Kje postaviti kompostnik? 

Določimo kotiček v vrtu, kamor bomo postavili kompostnik. Mesto naj ne bo popolnoma na 
soncu, saj gradivo na kompostnem kupu za razkrajanje potrebuje vlago. Pomislimo tudi na 
to, da bo mesto priročno – po eni strani blizu zelenici ali vrtu, od koder bomo nosili največ 
materiala, po drugi pa gredicam, ki jih bomo gnojili. Bližina kuhinje ni tako ključna, saj bomo 
odpadke verjetno zbirali v posodi in jih na kompost odnesli samo enkrat na dan ali nekaj dni. 

 

Iz česa nastane kompost? 

Na kompostni kup mečemo organske kuhinjske odpadke, kot so olupki in obrezki zelenjave in 
sadja, čajne vrečke in kavno usedlino, pokošeno travo, pa listje in odpadke z vrta in 
sadovnjaka, sadje, drobno narezane vejice ali žaganje, stebla zelenjave (na primer 
paradižnikov ali buč, ko jih populimo z gredic), slamo in podobno. Kakovosten kompost 
nastane iz uravnotežene kombinacije gradiv, bogatih z dušikom (običajno zelenih), in tistih, 
bogatih z ogljikom (rjavih). Enostavna formula se tako glasi, da je za kakovosten kompost 
potreben volumsko približno enak delež rjavih in zelenih sestavin. Za večjo zračnost moramo 
kompostu dodajati tudi papirnato gradivo, denimo kartone za jajca, tulce toaletnega papirja 
in papirnatih brisač. Če opazimo, da se kompost izsušuje, ga v vročih poletnih dneh večkrat 
poškropimo z vodo. 
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Od smeti do zemlje 

Od začetka kompostiranja do prvega komposta po navadi mine dobro leto. Toliko časa 
namreč različna gradiva potrebujejo, da se razgradijo in spremenijo v kompost. »Narejen« 
kompost bomo prepoznali po temno rjavi barvi, gosti, a drobljivi teksturi in bogatemu 
sladkastemu zemeljskemu vonju. 

Kaj pa neprijeten vonj? 

Mnogi vrtnarji se kompostiranju izogibajo, ker naj bi kompostni kupi zaudarjali. A to ni čisto 
res. Neprijeten vonj povzročajo predvsem odpadki, ki na kompost pravzaprav ne sodijo. To 
so človeški in živalski iztrebki, ostanki mlečnih izdelkov, meso, kuhana hrana, kosti in 
maščobe. Poleg tega da smrdijo, se ti odpadki počasneje razkrajajo, njihov vonj privablja 
potepuške pse in mačke, podgane in različne žuželke ter bakterije. 

Izbira kompostnika 

Za zbiranje komposta si lahko omislimo enega izmed množice plastičnih kompostnikov, ki jih 
ponujajo trgovci, sicer pa ga lahko iz lesenih desk izdelamo kar sami. Priročno bo, če na 
spodnjem delu ene stranice načrtujemo vratca ali loputo, ki jih bomo lahko odprli in skoznje 
izpod svežega kupa izkopali že izdelan kompost. Če se bomo izdelave kompostnika lotili sami, 
poskrbimo, da bo ta stal na dobro odcednem terenu, na dno pa lahko dodamo tudi plast 
prodnikov. 

Oglejmo si nekaj slik kompostnikov.                               

         

 

       

Vir: https://www.dominvrt.si/zunanja-ureditev/abc-kompostiranja.html 

https://www.dominvrt.si/zunanja-ureditev/abc-kompostiranja.html

