
o živinoreji v Kmetovalcu v
letu 1910
Leta 1910 je izhajal sedemindvajseti letnik strokovne revije

Kmetovalec in od pricetka njegovega izhajanja je letos 126 let.
Ponovno spomnimo, da je bil v prvih desetletjih njegov urednik
gospod Gustav Pirc, tajnik Kranjske kmetijske družbe, in lani
smo praznovali ISO-letnico njegovega rojstva. Prvi urednik je
skrbel, da je bil Kmetovalec na visoki strokovni ravni in da je
prihajal na domove številnih clanov Kranjske kmetijske druž
be. Njegova posebna zasluga je, da je kmetijsko družbo približal
kmetom in zelo povecal število njenih clanov (na 10.000 v letu
1912) ali povedano drugace, tako je revija Kmetovalec našla pot
v številne kmecke domove. Njegove zasluge predvsem za kranj
sko kmetijstvo so neprecenljive. Žal predlog, da bi se mu sedanja
kmetijska srenja oddolžila vsaj s skromno spominsko plošco na
njegovi rojstni hiši v Škofji Loki, ne najde in ne najde plodnih
tal.

Kaj so takrat v 27. letniku leta 1910, pred 100 leti, pisali o živi
noreji? V letnem kazalu je navedeno pod »Živinoreja« 32 clan
kov in izbrali smo jih nekaj, da bomo lahko presodili strokovni
utrip tistega casa. V pojasnilo bomo zapisali še kakšno novico iz
drugih revij in na koncu dodali spisek v letu 1910 izdanih stro
kovnih knjig in tiskov na podrocju živinoreje. Tudi letos želi ta
sestavek spodbuditi k raziskavam zgodovinskega razvoja sloven
ske živinoreje.

PREDSTAVITVE

1. Bibliografija izbranih objav na podrocju živinoreje v
Kmetovalcu v letu 1910

Razglas (žrebci). 27(1910)22, str. 228, Kmetovalec
Uradni razglasi (prašici, biki, hlevi). 27(1910)5, str. 59 - 60,

Kmetovalec

Molža s strojem. 27(1910)14, str. 141 - 143, Kmetovalec
Živinozdravniške razmere na Kranjskem in nasvet, kako bi se

dale izboljšati. 27(1910)22, str. 218 - 220, Kmetovalec
Vzorcen nacrt za majhen goveji Wev. 27(1910)9, str. 91 - 93,

Kmetovalec

Važno st zanesljivega štetja živine. 27(1910)23, str. 231,
Kmetovalec

Razstava govedi, prašicev in perutnine v Kandiji. 27(1910)19,
str. 187 - 189, Kmetovalec

Prezracevanje Wevov. 27(1910)5, str. 51 in 6, str. 63 - 65 in 7,
str. 73 -74 Kmetovalec

Pravilen nacin prezracevanja govejega Weva. 27(1910)5, str. 49
- 51, Kmetovalec

O hlevski toplini. 27(1910)2, str. 15 - 16, Kmetovalec
Notranja ureditev govejega hleva po holandskem nacinu.

27(1910)15, str. 149 - 150, Kmetovalec

Gombac, Fr. Nacrt vzornega govejega hleva. 27(1910)8, str. 81
- 85, Kmetovalec

K zboljšanju govejih Wevov. 27(1910)10, str. 99 - 101,
Kmetovalec

Pirc, Gustav. Kaj se da pri govedoreji doseci. 27(1910)4, str. 34
- 35, Kmetovalec

Govedoreja na Dolenjskem. 27(1910)17, str. 169 - 171,
Kmetovalec

Ameriški goveji Wevi in njih notranja oprava. 27(1910)22, str.
217 - 218, Kmetovalec

Ameriški goveji hlevi. 27(1910)23, str. 229 - 231, Kmetovalec
Ameriški notranja oprava govejih Wevov. 27(1910)24, str. 238 

239, Kmetovalec

PIRC, Gustav. Kdo je umen živinorejec ali živinorejec sploh.
27(1910)3, str. 24-25, Kmetovalec.

Deželne naprave za povzdigo prašicerje na Kranjskem.
27(1910)5, str. 51 - 54, Kmetovalec.

Najlepša goveja živina na Kranjskem. 27(1910)12, str. 119
121, Kmetovalec.

2. Osrednji sestavek:
PIRC, Gustav. Kdo je umen živinorejec ali živinorejec sploh?

(27(1910)3, str. 24-25, Kmetovalec)

Clanek »Kdo je umen živinorejece ali živinorejec sploh?«, ki
ga je napisal urednik revije in hkrati tajnik Kranjske kmetijske
družbe gospod Gustav Pirc, štejemo za osrednjega v letu 1910.
Že uvodoma je povedal veliko:

7.ivinoreja je del kmetijsl\'l\ in jr, kakor ta. obrt,
oziroma umetnost.

'e naj obrt ne bo tI~ml1rija, potem jo je treba znati
in obrtnik mora dodobrega poznati ne le svoj pokli<'.
temvec tudi irovine in priprav , ki jih v 'voji obrti rabi.

Pri ziviuorej ki obrti jl' poznanje nj nega bi tva.
irovin in pripnn', dokaj težje kakor j pri ktrri drugi

ali relo rokodelsk i obrti.

Zivina ni ~troj, tem\' c silno e tavlj no živo bitj!'.
ki živi in u 'peva dino le po naravnih zakonih. ki jih
ži\'inorejer mora poznali. ce naj živinorejo u IJ "no goji

Za umno živinorejo j znau t\'ena naobrazbn
neobhodno potrebna. 1\ dor nim a v s aj o. n o v nih
pojmo\ tozade"'nega znanstva, ta se ne more
ime n 1) va ti živ ino r j ca, ampak je preprost lastnik
živine, ki nima nobenega cilja ki dela ljav ndan, vzgaja.
o 'krbuje in razmnožuje živino dobro ali .labo, kakor
je pac videl pri vojih pradedih ali :0 edih.

In nadaljuje:
Poznavanje naravoslovnih zakonov, ki so pndlagll

ulllni ži\'inoreji in ki jih j ('ela vrsta, JI' za umnega
ii\ Inorejca neolJboduu potrebua lil mu morajo priti v
kri in me o. ce naj ne o tane nM'aden u~lIIar, ki
pr pUŠCIl vse I ~loCllju in r 'i nJi celo Vl'aŽIlIll • Il
recem, dll bi kmecki 1.ivinorojer vso živinorrjsko
zuauost moral olJ\'la.dati, a najpotrebnejše
pa mora zuall, ce lJaj po tane res živiuorejec.

vse tO Ulla. t1\\'nmo, nli moremo potem dnndnllc~
pri na' govoriti o omnih živinorej ih? . 'e in ne! IImln
Bogu, imamo ž izj me; lJ, dokler uaiiih kmetovalcev
~Illo"no ne vzgt)jimo Ila prim roi znano tni podJagi za
umne ži\'inorejre. šnšmarili bomo s pospeše\'snjem
ži\'inorl'j \', i sknpaj tjll.vl'ndan. kajti samo z Dn\'odili,
recepti in denarnimi podporsmi o 'lanejo vsa prizadevanja
uel.ualna,

In na koncu:
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AVTOMATIZACIJA V HLEVU
Robot za molžo krav mlonE -Muitiboks
(molža do 250 krav)

ZIlvod za preiskavo živil v Gradcu je v zmislu zakowL
glede promeb z-živili pri neklerih mlekll.rsk:ihzadrugah Da Kr,tnjskem
pregledal vse mleko od zadru1nikov, in sodišca so na podlagi tega
zakona kaznovala. veC!slo zadružnikov in vrhulel';a so jim za.racullila
ogromne ložbene stroške. Ker po muenju glavnega odhora yse lo
poslopanje ni bito pravilno, je glavni odbor sklenil, ila se obrDll
na cokr. minislrslvo za nolranje posle s spomenico, ki se z njo
ulemeljeno ugovarja proti takemu poslopa.nju in se isloc:J.sno naprosi
co kr. kmetijsko ministrstvo za posredovanjtl, ker lako ravnanje
utegne imeli zle posledice ta razvit je mlckarskcga. zlldružniAlva.

Clanek poroca, da je kranjski deželni odbor sklenil za povzdigo
prašicereje ustanoviti:
- zavode za plemenske prašice - naloga: vzreja plemenskih

merjascev in svinj za potrebe deželne postaje za plemenske
merjasce; v pravilniku (14. clenov) teh zavodov je bilo pred
pisano, da naj bo redno v credi 10 plemenskih svinj in en
plemenski merjasec tiste pasme, ki jo doloci deželni odbor.
Ta izroci zavodu plemenske svinje v starosti 3-12 mesecev
po polovicni ceni in merjasca, ki pa ostane v lasti deželne-
ga odbora in ga ob letu zamenja z drugim, da tako prepreci
sorodstvo živali. Lastnik deželnega zavoda za plemenske
prašice je bil dolžan voditi rodovnik, »spušcalni« zapisnik in
drugo predpisano dokumentacijo. Dolžan je bilrabiti mer
jasca le za svoje plemenske svinje. Sploh pa ni smel pustiti v
zavod nobenega tujega prašica. Plemenski prašici se morajo
po predpisih deželnega odbora zaznamovati s crkami in s
števili in jih je treba redno varstveno cepiti proti kužnim bole
znim.

- postaje za plemenske prašice - namen: preskrba posameznih
okrajev in obcin s plemenskimi prašici, posebno deželne
postaje za plemenske merjasce; v pravilniku (14. clenov) je

'pilo doloceno, da naj ima postaja redno
enega merjasca in 2-3 plemenskih svinj
tiste pasme, ki jo doloci deželni odbor.
Merjasec se lahko spušca v prvi vrsti na
domace plemenske svinje in tudi na tuje
- na merjasca se racuna na leto 40 svinj
in doloceno je bilo tudi, da se ne sme
izkorišcati merjasca vsak dan ali celo
veckrat na dan.

- postaje za plemenske merjasce 
namen: vzdrževati plemenske merjasce
tudi v krajih, kjer ni bilo deželnih postaj
za plemenske prašice; v pravilniku (8.
clenov) je doloceno, da naj bo na posta
ji redno en merjasec tiste pasme, ki jo
doloci deželni odbor .

a namenu ustanovitve postaj za prašicjo
rejo je porocal Kmetovalev že leta 1903,

4. Deželne naprave za povzdigo prašicereje na Kranjskem
(27(1910)5, str. 51 - 54, Kmetovalec)

Za razumevanje gornjega je treba dodati, da je Avstroogrska
leta 1896 sprejela zakon o prometu z živili, uvedla takoimenova
na preizkuševališca za živila in dolocila tudi potrebno izobraže
nost (zametki študija živilske tehnologije!).

Kmetijske družbe Kranjske in to nadomestili z izpiskom iz zapi
snika seje glavnega odbora dne 30. decembra 1909. V njem naj
demo tudi naslednjo zanimivost:

• Molža• Krmijenje.Hlajenje.Hlevskaoprema·
• Strokovnosvetovanjeinprojektiranje·ProMilk·

• nega in cišcenje vimena • cistilna in dezinfekcijska sredstva·

.e naj z živinorejo naprednj mo, narl'dimo Il, 'ep,a
kml'tovalca 73 llmnegR. zivinorl'jc3. to. vrho ga moramo
najpr 'j vzgojiti. Dajmo mu znan:! eno podlago, ki jo
lIlona ži\'jnorl'ja zahl \ a.novni zakoni lIlDneživinoreje
morajO preiti na: u km to\'alcu v kri in mt' o, po em
. e miod I'bl' iztrebijo nl'utf'mf'ljl'ni prl'd~odki in nazl'.
in ži,inor ja bo procvitala kot z lo težavna obrt, ali
celo kot umelIlO t, ce jo vrhul ra podpirajo poklicani
cinitelji ti timi r~d -tvi in napravami, ki o za na
rnzmrrc primf'rnr.

Francetova 6, 2380 Slovenj Gradec.

Tel.: 02188 41 619. infO@fenik5-sg.si

GEA Farm Technologies

Prav to, izboljševanje odpornosti in dolgoživosti domacih živa
li, je v ospredju vseh današnjih modernih rejskih programov.

3. Uradne vesti c. kr. kmetijske družbe kranjske. Seja
glavnega odbora dne 30. decmbra 1909 (27(1910) 1, str. 9 
10, Kmetovalec)

Letos bomo preskocili porocila o letnem obcnem zboru c. kr.

Prav nic ni za dodati. Gustav Pirc je že pred sto leti stavil na
znanje in usposobljenost, kar velja za osnovo dobre in gospo
darne živinoreje tudi v današnjem casu. V zakonu o živinoreji
(2002) je sicer dan velik poudarek usposabljanju, a so ta dolo
cila prakticno razvrednotena s pravilniki, ki dolocajo za posa
mezna šolanja in usposabljanja skromna in premajhna števila ur
ter nedorecena in neusklajena vsebina. Zanimivo je, da je bil v
istem letu v Gospodarskem glasniku za Štajersko objavljen cla
nek »Naravna reja živine«, ki govori o pomenu živalim prilago
jene reje, kar se poudarja tudi v današnjem casu, in avtor je med
drugim zapisal:

ih visoko oplemenitenih in požlaht
njenih živali, ki lO kulturne) na moremo
krmi' s tako in toliko krmo) kakršno
imajo njene divje (nara"De) pasme) pac
pa bi 8e naj ži ljenje saj onih živali,
ki se mislijo dalje C&8arabiti ze. pasmo
in plemo ohranilo ko nar vno) da bi
njeni od narave za posebne namene dolo
ceni organi ostali dalje casa porabni v to
namene. V prvi vrsti bo torej naloga pra-
ega živinorejca) ki si hoce svoje živino·

tr jno ohro.niti d bo sku al povzdigniti
življenjsko moc svoje živine.
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Najvecja izbira razlicnih dimenzij silažnih folij

Pro

Kvalitetno ravnanje in tlacenje silaže s pravo tehniko!

Zanesljiv raztros travne silaže v enakomerno debelih
slojih zagotavlja optimalen proces fermentacije, ki je

predpogoj za doseganje visoke kvalitete silažne krme.

V letu 1910 je bilo natisnjeno:
• Erjavec, Fran. Domace in tuje živali v

podobah: slovenski mladini v pouk
in kratek cas. [Del 3, Ptice]. (3. natis).
Celovec 1910, 294 strani.

• Legvart, Jakob. Koledar za kmetovalca
za leto 1911. VI. letnik. Ljubljana 1910,
??? strani

• Ribnikar, Adolf. Porocilo mestnega
tržnega nadzornika Adolfa Ribnikarja
o poslovanju tržnega nadzorstva v letu
1909. Ljubljana 1910, 13 strani

• Tržno policijski predpisi za prodajo
mleka in mlecnih izdelkov. Ljubljana
1910,6 strani

• Legvart,Jakob. Živinoreja. II. Knjiga:
Govedoreja. Ljubljana 1910, 158 strani

• Popravljanje govejih Wevov. Ljubljana
1910,6 strani

• Pravila Osrednje zadruge za vnovcenje
živine in pospeševanje živinoreje v
Mariboru, registrovane zadruge z ome
jeno zavezo. Maribor 1910,32 strani

- Kako naj ravnam s kravo, ki se ne da
molzti?

- Kako naj ravnam, da se huda svinja
sprijazni z mladici?

- Kako visoke naj naredim jasli za konje?
- Kako veliko naj naredim gnojnicno

jamo?
- Ali mora biti gnoj išce res obzidano?
- Kako bi se dala na Dolenjskem urediti

govedo reja ?
- Ali ima lastnik nepotrjenega bikca pra

vico racunati juncevino?
- Kolikokrat na dan je treba krmiti gove

jo živino?
- Ali je bolje pokladati suho ali skisano

krmo?

- Ali smejo biti svinjaki v govejem hlevu?
- Kako se najlaže in najzanesljiveje doloci

kakovost mleka?

Rubrika »Vprašanja« je bila zelo
pomembna možnost za neposredno sve
tovanje rejcem in pot za prenos znanja.
Tudi za današnji cas bi morali podpreti
in razširiti take rubrike ter jih umestiti'
neposredno na internetu. Preskusite svoje
znanje in poišcite odgovore na gornja
vprašanja.

7. Katere knjige in tiski s podrocja

živinoreje so bile izdani v letu 191 O?

Bibliografija slovenskih knjig in tiskov
s podrocja živinoreje, ki so izšle do
leta 1945, šteje že 430 enot in je obja
vljena na DLIB.si (http://www.dlib.
si/?urn= URN:NBN:SI:doc- YM909X9P).

ko so bila obujena dolocila za postaje za
prašice, ki jih je sprejela kranjska kme
tijska družba leta 1899. Iz prikazanih
pravilnikov lahko razberemo pomen in
predpisano strokovno izvajanje rejskih
opravil, usmerjanje rabe pasem in pospe
ševalne ukrepe, ki so bili povezani s sub
vencioniranjem cene plememskih svinj
in merjascev. V ospredju vsega pa je bila
stroka, kar danes pogosto zanemarjamo
ali pa jo v celoti prezremo.

6. Vprašanja s podrocja živinoreje

(glej kazalo)

Kmetovalec je imel vpeljano stalno
rubriko za vprašanja in nasvete. V letu
1910 so bralci posredovali 133 vprašanj
na podrocju živinoreje ter štiri na podro
cju mlekarstva. In kaj so bralci spraševali
(izbrani primeri vprašanj):
- Kaj je vzrok, da mladi prašici glodajo

les?

- Kako veliki naj bodo svinjaki?
- Ali smem pujskom koj po porodu zobe

pošcipati?
- Ali je krompir primerna krma za konje?
- Kako velik bodi goveji hlev?
- Zakaj živina raje pije tekoco vodo,

kakor vodo iz kapnice?
- Ali ima res svinja tem manj mladicev,

kolikor starejša je?
- Kje naj naredim gnojnicno jamo?

5. Sestavki o ureditvi govejih hlevov
(10 clankov)

Kranjska kmetijska družba je v
Kmetovalcu tudi v letu 1910 objavila
razglas o razdelitvi državnih podpor za
zboljšanje govejih Wevov. S sestavki o
ureditvi govejih hlevov pa je Kmetovalec
rejce pouceval. Objavljen je vzorcen nacrt
za majhen goveji hlev (str. 91-93), nacrt
vzornega govejega hleva (str. 81-84), k
zboljšanju govejih hlevov (str. 99-101),
v nadaljevanj ih o prezracevanju hlevov
(str. 51 , 63-65, 73-74), o pravilnem pre
zracevanju govejega hleva (str. 49-51), o
hlevski toplini (str. 15-16), o holanskem
(str. 149-150) in ameriškem nacinu ure

ditve govejega hleva (str. 217-218 in str.
229-231 in str.238-239). Sestavki, ki so

vredni ponovnega branja, ker je veli
ko tehnoloških rešitev uporabnih tudi
za današnji cas. Posebej je treba pri tem
omeniti sestavek »Molža s strojem« (str.
141-143), ki je predstavil tedanjo novost.
Avtor meni, da stroj za molžo še ni za
naše razmere, ampak ga le predstavlja kot
novost in potrditev velikanskega napred
ka v kmetijstvu.



8. Novosti na podorcju zakonodaje v letu 1910
V lanskem prispevku smo opozorili na zakon proti mucenju

živali, ki so ga sprejeli na tedanjem Štajerskem leta 1909. Letos
pa predstavljamo »Zakon o varstvu ptic, ki so koristne poljedel
stvu« (izdan dne 20. julija 1910, v deželnem zakoniku za vojvo
dino Kranjsko).

Uvodoma je v prvem in delu drugega clena zapisano:

ZIlvod za preiskavo živil v Grade\! je v zmislu zakOllil
glede promem ?;Živilipri nekl4lrihmleka.rsk:ihzadrug-.ll,na Kr:Ll1jskem
preglednI vse mleko od :r.adrutnikov, in sodišca so na. podl:!gi leg:!
zakona k:lZnoval"vec slo zadružnikov in vrbutega so jim ZilracunU"
ogromne tožbcne stroške. Ker po lOuenju glavnega odhora vse to
postopanje ni bilo pravilno, je glavni odbor sklenil, ,ln. se obrne
na e. kr. minislrstvo za notranje posle s spomenico, ki se z njo
utemeljeno ugovarja proli takemu postopanjo in se istocasno naprosi
c. kr. kmetijsko ministrstvo za llosredovanjc, ker lako ravnanje
ulegne imeli zle posledice za ruvilje mlcbrsk~ga zudrllžniUvlJ..

Ni kaj dodati! Kot da bi brali zakon o ohranjanju narave ali
konvencijo o ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V letu 1909 je bil v državnem zakoniku objavljen zakon št. 222.
z dne 30. decembra 1909 »Zakon o pospeševanju živinoreje in
vnovcevanja živine«, ki je v drugem clenu predpisal:

§ !.
b. drla..-ne dotacije zaklada je vsako leto naklo·

niti znesek enega milijona kron 7.3 po~pešennje
vnovcevanja livine, zlasti tudi vnovcevanja l::la"ne
iivine v l:vezi S preskrbovanjem mesl z mesom, na·
dalje inoza ?iivine, ust:mavljanja semnjev za klamo,
plemensko in koristno !ivino, zlasti semnjev za iz·
vomo liTino. ter za pospeševanje 'nlovcel'anja
!ivinskih produkto\'.

Znesek pet miljjonov kron je porabiti vsako
lelo za pospešennje živinoreje in za povzdigo stanja
livine v zvezi z vnovcevanjem živine, ler n dovolje
vanje premij za rejo, za olajševauje dobavljanja
klaje, pospeševanje kontrole klaje in umetnega gnoja,
pospeše,anje zavarovalslva iivine, podpirouje uredb
za pitanje. za zadmžoo specav30je živine, pospeše
vanje pa.§nišlv3 (planinskih, gorskih, dolinskih in
umetnih puni.kov) itd. in ga je za posamezne kra
ljevine in dežele porabiti v razmerju števila gl&Y
goved po zadnjem obcem štetja živine (zakon z dne
29. marca 1869. l. (dr!. w. lil 67).

Na osnovi tega zakona je takratni državni zakonik dne 6. aprila
1910 objavil pod št. 66 »Ukaz o ustanovitvi središca za vnov
cevanje živine«. Naloge središca so bile v izvrševanju dolocil

drugega clena predhodno predstavljenega zakona. Ce se spre
hodimo skozi predpisane pospeševalne naloge, potem si lahko
le želimo, da bi imeli tako središce tudi danes. V Mariboru so

bila še isto leto objavljena: Pravila Osrednje zadruge za vnovce
nje živine in pospeševanje živinoreje v Mariboru. registrovane
zadruge z omejeno zavezo. Napreden. strokoven in moderen
pristop, vreden posnemanja.

Misli na koncu
Spoznali smo strokovni utrip na podrocju živinoreje pred sto

leti in poudarimo. da je veliko zapisanega v Kmetovalcu aktu
alno tudi v današnjem casu. Bibliografija objavljenih del na
podrocju živinoreje je bila bogata in strokovno pestra. Za osre
dnji clanek tega letnika Kmetovalca smo izbrali sestavek: Kdo je
umen živinorejec ali živinorejec sploh? Kakor smo že zapisali,
Gustav Pirc, ki je avtor tega sestavka, je že pred sto leti stavil na
znanje in usposobljenost, kar velja za osnovo dobre in gospo
darne živinoreje tudi v današnjem casu. V zakonu o živinoreji
(2002) je sicer dan velik poudarek usposabljanju. a so ta dolo
cila prakticno razvrednotena s pravilniki, ki dolocajo za posa
mezna šolanja in usposabljanja skromna in premajhna števila
ur ter nedorecena in neusk1ajena vsebina. Zelo zanimiva je bila
tudi rubrika Vprašanja in predlagamo, da bi tudi za današnji ca$
morali podpreti take rubrike, najbolje neposredno na interne
tu, kar bi spodbudilo stalno usposabljanje in ucenje, v prvi vrsti
pa mladih naslednikov, ki jim moderne tehnologije niso nezna
ne. V letu 1910 je bilo na podrocju živinoreje izdano 7 knjig in
tiskov. Opozorili pa smo tudi na izdajo »Zakon o varstvu ptic,
ki so koristne poljedelstvu«. ki je primerna osnova za ohranja
nje narave in biotske raznovrstnosti s koristnimi spodbudami še
posebej v letu 2010, ki je posveceno Biotski raznovrstnosti.

Tudi letos želimo na koncu opozoriti. da je v Sloveniji v pol
nem razvojnem zagonu slovenska digitalna knjižnica (dosegljiva
na spletnem naslovu: http://www.dlib.sil). kjer so neposredno
dostopne nekatere kmetijske serijske publikacije in slovenske
strokovne knjige na podrocju živinoreje. Ta knjižnica bodocno
sti je vsak dan bogatejša in znanje je vse bolj neposredno dosto
pno vsem, ki to le hocejo. In hoteti bi morali vsi: rejci, strokov
njaki. ucitelji, študenti. dijaki in vsi drugi. Vseživljensko ucenje
je nujna potreba in stalna naloga. Kliknite na DLIB.si in zajemite
s polno žlico.
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