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MAKSIMALNA TOPLOTNA IZOLACIJA OKNA  

Uw = 0,65 W/m2K
MAKSIMALNA VELIKOST OKVIRJA

1200 x 2500 mm

»  Popolnosti ne dosežemo takrat, 
ko ni več kaj dodati, temveč takrat, 
ko ni več česa odvzeti.«

Antoine de Saint-Exupéry

1  Pravokotni izgled od znotraj in zunaj. 

2  Z zunanje strani nevidno krilo. 

3  Brez steklene letve na krilu in poravnan izgled okvirja  

4  in krila z notranje strani z dodatno opcijsko letvijo.

5   Edinstveno kakovost površine zunanjega profila zagotavljajo 
akrilne barve, ki so izjemno odporne proti praskam in 
umazaniji ter enostavne za čiščenje. Akrilne barve odlikuje 
tudi 20-letna garancija na atmosferske vplive. 

6   Inovativna tehnologija suhega lepljenja stekla na krilo po 
celotnem obodu okenskega okvirja zagotavlja boljšo statiko, 
zaradi česar takšen okenski profil ne potrebuje dodatne 
železne ojačitve v krilu okna, kar še dodatno poveča 
toplotno izolativnost okna.   

7   Komore okvirja so zapolnjene z aktivno 
poliuretansko peno, kar zagotavlja izvrstno izolacijo 
okenskega profila in izboljša vrednost toplotne 
izolativnosti celotnega okenskega okvirja.
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ARHITEKTI, POZOR!

Za sodobne adaptacije in novogradnje

Kubus® line
NOVA GENERACIJA PVC OKEN
 
Pravokoten izgled od znotraj in zunaj. Z zunanje strani nevidno krilo, ki se odpira. Sistem Kubus 
vas v primerjavi z drugimi sistemi oken prepriča z geometrijo okvirja 100x100 mm, ki je brez 
zasteklitvene letvice ter omogoča več svetlobe in enostavno čiščenje.
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Drage bralke in bralci,

pol leta je naokrog in spet vas vabim, da stopimo skupaj v 
pomlad in raziščemo pestro paleto možnosti za izboljšanje 
bivanja. Za vas smo raziskovali in nabirali izkušnje, se 
posvetovali in upoštevali predloge strokovnjakov, ki vam 
jih razkrivamo v nadaljevanju te publikacije.

Zaradi prenatrpanih urnikov v šoli, službi ali doma, smo 
vse manj v naravi, kar pa za zdrav življenjski slog ni dobro. 
Zato smo razmišljali, kako prenesti kanček narave tudi v 
dom in delovne prostore. Zanimalo nas je kako v zaprtih 
prostorih zagotoviti svež in čist zrak, čemu se moramo 
izogibati in kaj v naših domovanjih je zdravju najbolj 
škodljivo.

Sodobni trendi nam, poleg vselej novih estetskih 
doživljajev, nudijo tudi smernice za zdravo bivanje v 
zaprtih prostorih, pri čemer je pomembno vse, od gradnje 
do zadnjih dekorativnih elementov. Znova je v ospredju 
človek, njegove potrebe, želje, način življenja in zdravje, 
kot ena osrednjih vrednot. Zato se tudi vi podajte na 
popotovanje skozi našo revijo in se osredotočite nase, na 
to, kar si želite in kaj lahko spremenite, da bo vaše bivanje 
doma in v službi kar se da prijetno, ali kot bi rekli mi: “en 
res mikaven lajf ”.

Nina Ružič Koželj
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mikaven lajf

Ljudje smo že od nekdaj tesno povezani z naravo, ki na nas 

vpliva izjemno pozitivno in celo zdravilno. Sodoben tempo 

življenja nam narekuje, da večino časa preživimo v zaprtih 

prostorih, študije kažejo, da skoraj 90 odstotkov. Zato je stik 

z naravo vse bolj dragocen. Iščemo ga, ko se želimo sprostiti, 

naužiti svežega zraka ali zgolj zbistriti misli. V nas se slej ko 

prej prebudi želja, da bi delček narave spustili tudi v naš dom. 

V stiku
 Besedilo: Tjaša Golob in Nežika Čulk

osrednja tema

z naravo v svojem domu
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Spustimo v svoj dom dovolj svetlobe 
in svežega zraka

osrednja tema

JE VIR DOBREGA POČUTJA, 
zato je pomembno, da pri gradnji ali 
adaptaciji našega doma poskrbimo 
za prostorne okenske površine in 
s tem prehajanje svetlobe v naš ži-
vljenjski prostor. Okna, ki v naš dom 
prepuščajo veliko svetlobe, morajo 
biti pravilno umeščena glede na lego 
sonca, prav tako ne smemo zanema-
riti funkcije prostorov. Za kuhinjski 
in dnevni prostor velja, da se po 
feng shuiju skozi njiju preteka naj-
več pozitivne energije, kar je tesno 
povezano s svetlobo in je tudi razlog, 

da morata biti dobro osvetljena z na-
ravno svetlobo, ki prihaja v prostor 
preko velikih oken. Za dnevni in ku-
hinjski prostor je priporočljivo, da sta 
obrnjena proti jugovzhodu ali jugo-
zahodu, zato da bosta skozi dan čim 
dlje izpostavljena naravni svetlobi, 
medtem ko so spalni prostori lahko 
obrnjeni na sever. Z večjimi oken-
skimi površinami pa moramo seveda 
paziti pri adaptaciji ali novogradnji, 
da izberemo kvalitetna okna z odlič-
nimi izolativnimi značilnostmi in 
3-slojnim steklom, ki bodo poskrbe-
la za nizke energijske izgube. Ko se 

odločamo za vgradnjo novih oken, je 
najbolje, da se za strokovno svetova-
nje obrnemo na strokovnjake z dol-
goletnimi izkušnjami na področju 
proizvodnje in vgradnje oken. V Slo-
veniji je nemalo tovrstnih proizvajal-
cev, a le redki se lahko pohvalijo z več 
desetletji izkušenj in kakovostnimi 
materiali z dolgimi garancijskimi do-
bami ter odlično ponudbo poprodaj-
nih storitev, med katerimi je zagoto-
vo dostopen in odziven servis. Æ

SVETLOBA 
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osrednja tema

S tem, ko se odločimo za kakovo-
stna in energetsko učinkovita okna, 
preprečimo vdor hladnega ali tople-
ga zraka v prostor, kot se to dogaja 
pri slabo tesnjenih oknih. Hkrati pa 
se moramo zavedati, da je naš dom 
poln barvanega pohištva, sintetičnih 
in plastičnih materialov, ki dodatno 
onesnažujejo zrak v našem domu. 
Kuhinja in dnevni prostor sta med 
bolj onesnaženima, saj se tam naj-
več zadržujemo. Med kuhanjem se 
namreč sproščajo različne vonjave, 

onesnažujoči delci in nenazadnje 
tudi vlaga, ki lahko povzroči nasta-
nek plesni. 
Nastanek plesni in onesnaženega 
zraka v prostoru lahko preprečimo 
na dva načina. To je lahko redno 
prezračevanje z odpiranjem oken, 
ki vam vzame veliko časa in pripo-
more k ogromnim izgubam toplotne 
energije in denarja, ali pa z vgradnjo 
prezračevalnega sistema. Strokov-
njaki zato priporočajo učinkovitejšo 
in varčnejšo ter cenovno učinkovito 

izbiro, sploh pri adaptacijah in no-
vogradnjah. To je vgradnja lokal-
nega prezračevalnega sistema, ki 
bo skrbel, da bo vaš dom zdrav in 
preskrbljen s svežim zrakom. Takšno 
prezračevanje blagodejno vpliva na 
počutje, saj s filtri zadržuje zunaj in-
sekte, trde in zdravju škodljive delce 
kot tudi cvetni prah. To pa prepreči 
marsikatero zdravstveno težavo, od 
bolezni dihal do raznih alergij. 

ZDRAV DOM DEFINIRA TUDI SVEŽ ZRAK
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V želji po stiku z naravo lahko se-
žemo po cvetličnih dekoracijah, ki 
popestrijo naš dom in vanj vdihne-
jo življenje. Sveže cvetje in lončnice 
nas povežejo z naravo in v prostor 
vnesejo lepoto, ki spodbudno vpliva 
na počutje in naše razpoloženje. Še 
večje veselje, kot lončnice in šopki 
cvetja, nam lahko omogoči naš čis-
to pravi okenski vrt. Trend, ki je 
prevzel domače navdušence nad 
rastlinami in sodobne gospodinje, je 
zagotovo vrt na notranjih okenskih 
policah. Ta popestri naš dom in doda 
čar kuhinji. Zavedati se moramo, da 
je najpomembnejši dejavnik, da ra-
stline uspevajo, svetloba. Zato je po-
membno, da imate v kuhinji okna, ki 
v vaš dom spustijo čim več svetlobe 

in so kvalitetno zasnovana. Vsi, ki 
dnevno pripravljate zdrave obroke za 
svojo družino, boste navdušeni nad 
načinom, kako vašim najljubšim je-
dem dodati sveža zelišča, ki so vedno 
na dosegu roke. 
Prazno notranjo okensko polico lah-
ko izkoristimo za majhen, a čisto 
pravi vrt, na katerem lahko gojimo 
začimbe, dišavnice in drobno zele-
njavo, ki nam bodo uspevale skozi 
vse leto. Za gojenje zelišč na okenski 
polici so najbolj primerna okna, ki 
so obrnjena na vzhodno in zahodno 
stran, kjer je neposredna svetloba le 
del dneva. Obstaja široka paleta ze-
lišč in rastlin, ki bodo čudovito us-
pevala na naši okenski polici, vi pa 
jih boste med kuhanjem v trenutku 

lahko dodali vašim najljubšim je-
dem. V vaši kuhinji zagotovo ne 
smejo manjkati zelišča, kot so bazi-
lika, peteršilj, drobnjak, origano, 
timijan itd., ki predstavljajo dušo 
jedem. Na svoj okenski vrt lahko za-
sadite še mini čili paprike, češnjev 
paradižnik in mlado listnato solato, 
kot sta berivka ali rukola. Gojenje 
rastlin in zelišč na okenski polici je 
zelo enostavno, obenem pa celoten 
proces vzame malo časa in prostora. 
Lahko se odločite za različne oblike 
okenskega vrta. Najenostavneje je, 
da rastline zasadite v okrasne lončke, 
ki jih zgolj postavite na vašo okensko 
polico. Zanimiv je tudi medokenski 
vrt, pri katerem med okvirje vaših 
oken napeljete debelejšo vrv, kamor 
obesite šopke zelišč, ki jih nato po-
sušene dodate jedem. Nenazadnje je 
tu še tretja, nekoliko težja opcija, pri 
kateri si v medokenski okvir vgradi-
te železno palico, na katero obesite 
kovinske lončke z vašimi najljubšimi 
zelišči in začimbami. Okenski vrt ni 
zgolj zanimiva, ampak tudi nadvse 
uporabna rešitev, ki vsakemu, ki uži-
va v kuhanju, prinese zadovoljstvo in 
mu olajša pripravo jedi. Zelišča, ki jih 
bomo vzgojili na svojem okenskem 
vrtu, lahko uporabimo sveža kot do-
datek k različnim jedem in napitkom 
ali celo za doma izdelano kozmetiko; 
lahko pa jih tudi posušimo in shra-
nimo. Æ

NAPOLNIMO SVOJ DOM Z ŽIVLJENJEM, USTVARIMO SI SVOJ OKENSKI VRT

osrednja tema
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Vaš okenski vrt pa vam ne bo le v ve-
selje in dekoracijo, ampak bo izdatno 
prispeval tudi k vašemu zdravju in 
zdravi prehrani. Tudi številni nutri-
cionisti priporočajo uporabo raz-
ličnih zelišč, saj poleg gurmanskega 
priokusa vašim jedem pripomorejo 
tudi k vašemu počutju, saj imajo raz-
lične pozitivne učinke na vaše telo. 
Patricia Pangeršič je fitnes trenerka, 
ki prisega na zdrav način življenja 
in je tudi avtorica kuharske knjige 
"Tvoja fit kuharica", v kateri je prip-
ravila recepte za vse gurmane, ki že-
lijo dobro jesti in odlično izgledati. 
Patricia je knjigo zasnovala z željo, da 
ljudem približa zdrav način življenja 
in popestri njihov jedilnik z raznoli-
ko izbiro jedi, s katerimi se bomo v 
svojem telesu počutili polni energije.
V svoji knjigi deli recepte za kar 114 
okusnih jedi, med katerimi najdete 
tudi recept za pripravo sladko-kislih 
piščančjih rezancev. 

NE LE KJE IN KAKO ŽIVIMO, TUDI KAJ JEMO JE POMEMBNO

Patricia: Zdrava, uravnotežena 
in raznolika prehrana je zelo 

pomembna za optimalno delovanje 
našega telesa. Zavedati se moramo, 

da vsaka stvar, ki jo zaužijemo, 
na določen način vpliva na naše 
telo. Zdrava prehrana izboljša 

razpoloženje in poveča tudi nivo 
energije. Zmagovalna kombinacija 

je uravnotežena prehrana in aktiven 
življenjski slog.

Recept za pripravo 
sladko-kislih piščančjih 
rezancev 
Potrebujete:
• 150g piščančjega mesa

• 50 g polnozrnatih rezancev 

• mini čili paprika z okenskega vrta

• strok česna
• listi provansalske bazilike 

z okenskega vrta

• jedilna žlica sojine omake

• 3 večje paradižnike

• čajna žlička vinskega kisa

• čajna žlička sezama

• olivno olje

 
Navodila za pripravo:
File piščanca narežemo na koščke, ga 

solimo, popramo in popečemo na 

olivnem olju. Shranimo ga na toplem in 

v isti ponvi na olivnem olju prepražimo 

na drobno sesekljan česen, dokler se ta 

ne obarva v lepo zlato barvo. Medtem 

ko se česen praži, na majhne koščke 

narežemo paradižnik in mini čili papriko 

ter ga naknadno dodamo k česnu. Vse 

skupaj pražimo približno 15 minut, da 

zelenjava odda svojo aromo in vse skupaj 

naknadno začinimo po svojem okusu. 

Ko dobi omaka lepo gosto teksturo, ji 

dodamo kis in sojino omako. Ti sestavini 

bosta okus omake še dodatno obogatili. 

Nazadnje dodamo še kuhane polnozrnate 

rezance in dobro premešamo. Na koncu 

potresemo s sezamom. Ker pa smo vam 

dali nekaj odličnih nasvetov, kako vzgojiti 

vrt na okenski polici, vam svetujemo, da 

tem slastnim rezancem dodate še kakšen 

list provansalske bazilike, ki se odlično 

poda k paradižnikovim omakam.



Prednosti zimskih vrtov MIK PVC IN ALU

Visoko tehnološko 
dovršena proizvodna 

linija zagotavlja 
izjemno natančno 

izdelavo in obdelavo.

Pester nabor stenskih in 
strešnih senčil. Vzdržljivi 
in trajni strešni žlebovi.

Qmik

Standardna zasteklitev 
s posebno vrsto strešnega 

stekla z večjim odbojem 
sočne energije in posebnim 
nanosom za lažje odtekanje 

vode - Kristal Guard.

 Večslojno toplotno in 
zvočno izolativno steklo. 

Možnost vgradnje različnih 
sistemov prezračevanja 

MIKrovent ali Renson.

Standardna montaža 
po sistemu MIK RAL.

Prilagodljivost oblik 
in barv arhitekturni 

zasnovi vašega doma.

Prilagodljivost oblik 
in barv arhitekturni 

zasnovi vašega doma.

Možnost zaščite PVC profila 
proti praskam in umazaniji z 
akrilnim nanosom v različnih 

barvnih izvedbah, 
z 20-letno garancijo proti 

atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE
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Zimski vrtovi MIK
Ko se vaš dom in narava zlijeta v eno
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nasveti

Sodobni trendi se nagibajo k zdravju prijaznim materialom 

v interierjih in k uporabi ekološko neoporečnih čistil. Ob tem pa 

lahko za zdrav dom naredimo veliko tudi sami. Bivalni prostor 

mora biti v idealnih okoliščinah zdravju prijazen z večih vidikov, 

ki se nanašajo na materiale, iz katerih je stavba zgrajena, 

in na notranje materiale, ki so prisotni v prostorih, ter na 

vzdrževanje. 

Kako ohraniti dom

 Besedilo: Nina Ružič Koželj



mikaven lajf

1 3

V tem članku se bomo osredotoči-
li predvsem na notranjo opremo in 
probleme, ki jih lahko rešujemo z 
nižjimi finančnimi vložki, čeprav 
problemi prihajajo tudi od zunaj in 
so za nekatere v danih okoliščinah 
nerešljivi. Tu gre predvsem za vpra-
šljive gradbene materiale, ki so bili 
uporabljeni pri gradnji, ko je nepre-
mičnina nastala, a je še vedno v upo-
rabi. 
Največji problem so vlaga, plesen, 
slabo prezračevanje, premajhna okna 
in stavbno pohištvo iz oporečnih ma-
terialov. Morda se s temi problemi že 
ukvarjate in razmišljate, kako jih re-
šiti. Strokovnjaki za odpravo vlage v 
stanovanjih predlagajo prezračeval-
ne naprave, ki poleg tega, da zmanj-
šujejo izgubo energije, v prostor kon-
stantno dovajajo čist zrak. 
Za dobro psihično počutje v prosto-
ru so pomembna tudi dovolj velika 
okna, ki prepuščajo v notranjost veli-
ko svetlobe, so varna in dobro dušijo 
zunanji zvok. Najbolj priporočljiva 
so 3-slojno zastekljena okna.

Najpreprostejši ukrepi
Glede zdravega notranjega okolja 
lahko veliko naredimo tudi sami. Izo- 
gibajmo se pohištvu, ki je lepljeno 
s škodljivimi lepili in sintetičnimi 
smolami. Pogosto ima dolgo časa ne-
prijeten vonj, a ga ne oddaja več kot 
dve leti. Škodljiva lepila z močnim 
vonjem so pogosto uporabljena tudi 
pri tekstilu, tako pri talnih oblogah 

kot tudi pri preprogah. Zelo vpra-
šljiva pa je tudi plastika, ki izpodriva 
naravne materiale na številnih pod-
ročjih, kot so na primer talne obloge, 
pohištvo, posoda in podobno. Mo-
čan vonj, ki dolgo ne izgine, je prvi 
signal za alarm. Druga možnost je, 
da temeljito pregledamo specifika-
cije o sestavinah in po možnosti na 
deklaracijah poiščemo oznake, ki 
garantirajo, da izdelki ne vsebujejo 
škodljivih snovi. 

Akcija “AIRless ERA” za do 
zdravja odgovorno bivanje
je družbeno odgovorna akcija, ki 
osvešča z opozarjanjem na pomen 
zdravih bivalnih prostorov. Omogo-
čilo jo je podjetje MIK Celje. Kampa-
nja na naslovu www.airlessera.com 
na svetovnem spletu in družbenih 
omrežjih izpostavlja problem bolnih 
stavb, zdravstvene posledice bivanja 
v njih in rešitve, s katerimi lahko iz-
boljšamo kakovost našega bivanja. 
Svetovna zdravstvena organizacija 
WHO že več let opozarja na problem 
bolnih stavb, med katere sodijo tako 
stanovanjski bloki, hiše, v katerih bi-
vamo, kot poslovne stavbe, v katerih 
delamo, vrtci in šole, kjer dneve pre-
življajo naši otroci, ter druge javne 
ustanove, v katerih se vsak dan zadr-
žujejo ne le tisti, ki v njih delajo, am-
pak tudi mi, ki jih obiskujemo in se 
v njih zadržujemo le kratek ali daljši 
čas. Æ

nasveti

Kako ohraniti dom
čist in zdravju prijazen

   odstotkov 
svetovnega 
prebivalstva ima vsaj 
eno od različnih vrst 
alergijskih reakcij.

Vsako leto zaradi 
pljučnih bolezni in 
bolezni dihal  
na svetu umre 

otrok zaradi 
onesnaženega zraka.

Odrasli, pa tudi 
otroci, zbolevajo za 
depresijo. Vsak dan 
jih je več, v EU trpi  
za depresijo skoraj 

 odstotkov ljudi.

Zaradi raka vsako 
leto umre okoli 

  milijonov ljudi.

30

15

8

600.000

DEJSTVA, ZARADI KATERIH
BI NAS MORALO SKRBETI4
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Del dejstev, ki smo jih navedli na 
prejšnji strani izvira iz preproste re-
alnosti, da smo danes izpostavljeni 
slabemu zraku tudi v zaprtih pro-
storih, kjer preživimo večino dneva. 
Težave izvirajo iz že prej omenjenih 
problemov, torej zaradi slabih in ško-
dljivih gradbenih materialov, slabega 
in iz škodljivih materialov narejene-
ga stavbnega pohištva, neustreznega 
prezračevanja in vnašanja škodljivih 
materialov v zaprt prostor.
Sodobni trendi gradnje zato ne sle-
dijo zgolj estetiki, pač pa predvsem 
zdravemu bivanju, ki ga omogoča 
način gradnje s preverjenimi ma-
teriali in funkcionalnostjo, kamor 
spada tudi sodobno in kvalitetno 
stavbno pohištvo. 
Med najbolj škodljive dejavnike so-
dijo kemikalije in vlaga s plesnijo. 
Vsaka tretja stavba naj bi bila bolna, 
kar pa pomeni, da je bivanje v njej 
škodljivo. 
Plesen v notranjih prostorih lahko 
rešimo z ustrezno izolacijo, menjavo 
okuženih materialov (na zidovih in 
na pohištvu), z rednim ogrevanjem 
in z ustreznim prezračevanjem; naj-

bolje s prezračevalnimi napravami, 
ki zrak tudi filtrirajo in ohranjajo no-
tranjo temperaturo. Izguba toplotne 
energije je do 80 odstotkov manjša 
kot pri prezračevanju s prepihom. 
Zrak v notranjosti pa je ves čas čist in 
bogat s kisikom.

Čistimo z ekološkimi 
čistili
Za onesnaženje notranjega prostora 
lahko krivimo tudi čistila, če so ta 
nesorazmerno močna in vsebujejo 
zdravju škodljive kemikalije. Uma-
zanija doma je običajno blaga in jo 
zlahka odstranimo z naravnimi se-
stavinami, ki jih lahko uporabimo 
kot topila, razmaščevalce, dišave in 
polirna sredstva. 

Osnovne sestavine, ki jih uporablja-
mo pri doma narejenih čistilih so: 
voda, limonin sok, beli  kis, soda 
bikarbona, sol, olivno olje, eterična 
olja in podobno. Zato imejte doma 
vedno na zalogi:

• Beli kis, ki uničuje maščobe, razta-
plja mineralne usedline in uničuje 
plesen, kot tudi bakterije.

• Tekoče kastiljisko milo, ki ga upo-
rabljamo za čiščenje.  

• Naravno sol, ki jo uporabljamo za 
drgnjenje in razkuževanje.

• Sodo bikarbono, ki čisti in razku-
žuje.

• Limone, ki čistijo, osvežujejo in 
delujejo antiseptično. 

• Boraks, ki čisti in razkužuje. 
Vedno imejte na voljo tudi krpe iz 
mikrovlaken, eterična olja in praz-
ne razpršilne steklenice. 

Dišeče večnamensko čistilo:
•  100 ml belega kisa,
• 250 ml vode,
•  5 kapljic eteričnega olja limone,
•  rožmarinove vejice.
Zgornje sestavine prelijte v razpršil-
no steklenico, pretresite in pustite, da 
se prepojijo. Ko končate, lahko z raz-
topino odstranite madeže vodnega 
kamna, očistite koše za smeti, obriši-
te madeže na stenah in še veliko več. 
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Čiščenje odtoka
V zamašen odtok nalijte 1/2 skodeli-
ce sode bikarbone, nato še skodelico 
belega kisa. Ti sestavini bosta skupaj 
reagirali tako, da bosta učinkovito 
razgradili vso umazanijo in maščobe, 
ki zamašijo odtok. Po 10 - 15 minu-
tah v odtok vlijte še vročo vodo.

Čistilo za stranišče
V straniščno školjko vlijte 1/4 skode-
lice sode bikarbone in skodelico kisa. 
Pustite delovati 15 minut. Nato stra-
niščno školjko odišavite in splaknite.

Čistilo za lesk
Oljčno olje odlično deluje kot lak za 
pohištvo. Zmešajte skupaj 1/4 skode-
lice belega kisa, 3/4 skodelice olivne-
ga olja in sok polovice limone. 

Odstranjevalec madežev
Odstranjevalec madežev vam bo po-
magal pri številnih nesrečah! Zme-
šajte 1/4 skodelice belega kisa, 1/4 
skodelice sode bikarbone, ščepec 
kastiljskega mila in 2 skodelici vode. 
Dobro ga potresite in hranite v ste-
klenički z razpršilom. To čistilo lah-
ko uporabljate na oblačilih ali pre-
progah.

Doma narejeni osvežilci zraka
Kot smo že rekli, je svež zrak v pro-
storu izjemno pomemben. Zato tudi 
uporaba močnih umetnih osvežilcev 
ni priporočljiva. Večina jih vsebuje-
je visoke ravni ftalatov, za katere je 
znano, da so zdravju škodljivi. Alter-
nativa omenjenim osvežilcem so ete-
rična olja, ki lahko pozitivno vplivajo 
na naš um in razpoloženje. Nekatera 

imajo na nas pomirjujoč učinek, na 
primer sivka in vetiver, medtem ko 
nas olja citrusov poživijo.

Predlagamo vam nekaj sestavin za 
izdelavo domačih dišav:

Osnovni sestavini sta 3/4 skodeli-
ce vode, 2 žlici vodke ali alkohola. 
Dodate jima eno od spodaj naštetih 
kombinacij eteričnih olj. Vse skupaj 
zmešajte v steklenički z razpršilom 
(250 ml), dobro pretresite in po pot-
rebi razpršite.

Poletje v objemu citrusov:
5 kapljic eteričnega olja divje poma-
ranče, 5 kapljic eteričnega olja limo-
ne, 5 kapljic eteričnega olja limete,  
5 kapljic eteričnega olja grenivke.

Veselje v zavetju doma:
5 kapljic eteričnega olja sivke, 5 ka-
pljic eteričnega olja limone, 5 kapljic 
eteričnega olja rožmarina.

Izgubljeni v pestrosti vrta: 
8 kapljic eteričnega olja sivke, 5 ka-
pljic eteričnega olja pelargonije, 4 ka-
pljice eteričnega olja grenivke. Æ

nasveti
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Preprost opomnik za čiščenje doma

NA 3-6 MES.

Očistite notranjost 
hladilnika

Pospravite in 
očistite notranjost 
kuhinjskih omaric

Očistite kopalniško 
zaveso  
(če jo imate)

Očistite stavbno 
pohištvo

Očistite teraso in 
balkon

Operite vzglavnike

Temeljito obrišite 
in očistite okna 

Operate zavese

Posesajte 
vzmetnico in 
oblazinjeno 
pohištvo

Počistite 
notranjost pečice

VSAKO LETO
Očistite kamin in 
dimnik 
(če ga imate)

Globinsko očistite 
preproge

Temeljito očistite 
senčila 

Očistite zračnike

Znebite se 
nepotrebnih stvari

VSAK MESEC

Obrišite  
prah s senčil

Očistite pralni in 
pomivalni stroj 

Izpraznite sesalec

Obrišite  
prah s svetil

VSAK TEDEN

Pomijte tla  
v kopalnici in kuhinji

Počistite kopalnico

Obrišite ogledala

Pobrišite prah

Posesajte tla

Zamenjajte posteljnino  
(ali vsaka dva tedna)

Zamenjate  
čistilne gobice

Počistite 
mikrovalovno pečico

VSAK DAN

Pospravite posteljo

Očistite kavni avtomat 
(če ga uporabljate)

Umijte umazano 
posodo

Pospravite delovne 
površine

Po potrebi operite 
oblačila

Pometite kuhinjo

Obrišite površine 
v kopalnici

nasveti

Dišeči želeji
Sestavine: 
• 250 ml vode,
•  6 lističev želatine,
• 20 kapljic najljubšega eteričnega 

olja,
• jedilne barve.

Vodo zavrite v manjši kozici. Nato ji 
dodajte razmočeno želatino ter dob-
ro premešajte. Ko se želatina raztopi, 
dodajte še eterično olje in nekaj ka-
pljic jedilne barve, ki se ujema z de-
koracijami v vašem stanovanju. Me-
šanica naj se nekoliko ohladi, potem 

jo vlijete v silikonske modelčke in 
postavite na stran, da se popolnoma 
strdi. Ohlajeni dišeči želeji so prip-
ravljeni za odišavljanje. Postavite jih 
na podstavke in razporedite po va-
šem domu. 

Zavihajmo rokave že danes
Ob vseh naštetih nasvetih se lahko 
to pomlad lotite prvih sprememb, 
za katere menite, da jim boste kos in 
bodo pripomogle k boljšemu počut-
ju v vašem domu. Morda z vgradnjo 
prezračevalnih naprav, ki ne pomeni-
jo visokega stroška, zagotavljajo svež 
zrak in preprečujejo izgubo notranje 
energije, ki nastaja pri klasičnem zra-
čenju. Nadaljujete s čiščenjem z eko-
loškinmi čistili in se znebite tekstila, 
ki je že obrabljen in poln pršic, kot 
tudi posameznih kosov pohištva ali 
dodatkov iz oporečnih materialov. 
Vaš dom bo tako povsem prerojen 
in pomlajen. Razmislite in pogumno 
skočite v pomlad.
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MIKrovent® Office je primeren za pre-
zračevanje hotelskih sob in pisarn ter 
večjih večfunkcionalnih bivalnih pro-
storov, ki so značilni za sodobnejši na-
čin gradnje in v enem prostoru zdru-
žujejo vse družabno-bivalne funkcije, 
od dnevnega prostora do jedilnice in 
kuhinje. Posamezna naprava omogoča 
pretok zraka do 60 m3/h in rekupera-
cijo toplote zraka do 95 %. Primerna je 
tudi za manjša stanovanja do 60 m2, ki 
so zračna in delno pregrajena s stena-
mi oz. imajo manjše število prostorov, ki 
prehajajo eden v drugega.

Za hotelske sobe, pisarne, 
od 30 do 60 m2

MIKrovent® Professional je primeren za 
prezračevanje večjih prostorov, po-
vršine nad 60 m2 ter prostorov, v kate-
rih se sočasno zadržuje več ljudi, kot so 
šole, vrtci, igralnice, jedilnice, dvorane, 
sejne sobe, zdravstvene čakalnice.
Posamezna naprava omogoča pretok 
zraka do 120 m3/h in rekuperacijo toplo-
te zraka do 90%. MIKrovent® Professi-
onal je odlična rešitev za celovito pre-
zračevanje vašega poslovnega prostora 
ali javnih prostorov, v katerih se dnevno 
zadržuje večje število ljudi.

Za šole, vrtce, dvorane, 
nad 60 m2

MIKrovent® Home je odlična rešitev 
prezračevanja posameznih prostorov 
vašega doma, saj odlično vpliva na ka-
kovost vašega spanja. Priporočena je 
tudi namestitev v najbolj problematič-
ne prostore, kjer je več vlage, ki lahko 
ob dobro tesnjenih oknih v zimskih me-
secih povzroči nastanek plesni in s tem 
poslabša kakovost vašega bivanja in po 
nepotrebnem obremeni vaše zdravje. 

Za otroške sobe, spalnice,  
do 30 m2

MIKrovent®

Home30
MIKrovent®

Office60
MIKrovent®

Professional120

Srebrna nagrada za inovativnost
MIKrovent 30 / 60 / 120

2018
Reg. št. 175

MIKrovent 30, 60 in 120

MIKrovent®

mikrovent.io

LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO

 Poskrbite za svoje zdravje
Dihajte boljši zrak
Z LOKALNIMI PREZRAČEVALNIMI SISTEMI MIKrovent
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vzdrževati svež zrak v zaprtih prostorih

Kako
V zaprtih prostorih, doma ali v službi se zadržujemo vse več. 

Se vam pogosto zgodi, da ste utrujeni in si zaželite malo sveže-

ga zraka? Odprete okno in že se vam zdi, da se počutite bolje. 

udi med dolgo vožnjo 
z avtomobilom se pri-
poroča osvežitev na 
zunanjem zraku, ki 
nas razbudi in nam 
vlije novo energi-

jo. Glede na to, da je zrak vse bolj 
onesnažen, še zlasti v industrijskih 
naseljih in ob prometnih cestah, 
strokovnjaki vse bolj priporočajo 
prezračevalne naprave, ki zrak tudi 
filtrirajo. Številni škodljivi mikro 
delci tako ne pridejo v notranji pros-
tor, čeprav se le ta ves čas prezračuje. 
Ne glede na vse, pa lahko na kvaliteto 
zraka v zaprtem prostoru vplivamo 
tudi sami, saj zrak onesnažuje marsi-
kaj, na kar sploh ne pomislimo.

Zračenje naj bo hitro, prepih naj traja 
nekaj minut in to v času, ko so tem-
perature najbolj primerne. Seveda je 
potrebno zračiti nekajkrat na dan in 
ne zgolj enkrat ali dvakrat, saj zrak v 
notranjosti onesnažujejo tudi dejav-
nosti, ki se dogajajo v prostoru. 

Sveče, kadila
Parafinske sveče pri gorenju izlo-
čajo kemikalije, ki ob dolgotrajni 
izpostavljenosti škodujejo naše-
mu organizmu. Poleg tega izločajo 
tudi saje. Zato nekateri predlagajo 
za popestritev ambienta sveče, na-
rejene iz soje, ki gorijo počasneje 
in izločajo manj saj. Prav tako one-
snažuje zrak tudi prepogosta upo-
raba kadil in stalna izpostavljenost 
močnim vonjavam in sajam. 

T
Plesni
Plesni nastajajo v prostorih, kjer 
je raven vlažnosti v zraku nad 
50-odstotna, v lončkih lončnic, 
kjer se stalno nabira voda, zato jih 
je potrebno redno pregledovati in 
brisati ter odstranjevati odvečno 
vodo; lahko pa so tudi razpršene 
in se nabirajo v zraku (spore ple-
sni), preprogah na tekstilu in po-
dobno. Zato je v zaprtem prostoru 
nujno sanirati vse vzroke za vlago 
in posledično plesen. 

 Besedilo: Nina R. Koželj 
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Ogljikov monoksid
V Sloveniji je že nekaj časa obve-
zno vgraditi detektor ogljikovega 
monoksida v vseh gospodinjstvih, 
ki za ogrevanje uporabljajo kurišča. 
To so lahko peči na drva, kamini 
in podobno. Ogljikov monoksid 
je namreč plin brez barve, vonja in 
okusa, vendar je strupen in smr-
tno nevaren. Njegova prekomerna 
vsebnost v zraku nas torej ne opo-
zori na nevarnost. Že krajša izpo-
stavljenost visoki koncetraciji tega 
plina pa povzroči izgubo zavesti 
in oseba se zaradi pomanjkanja 
kisika zaduši. Zato ne varčujte pri 
napravi, ki opozori na prisotnost 
ogljikovega monoksida v prostoru, 
kjer ogrevate z omenjenimi sred-
stvi. 

Vonj po kuhanju
Tudi vonj po hrani in vlaga, ki se 
ob tem nabere v stanovanju, one-
snažujeta zrak v zaprtem prostoru, 
še zlasti, če se nam na vroči plošči 
kaj pretirano prežge in se ob tem 
kadi. Pri tem nam pomaga dobro 
delujoča kuhinjska napa ter pre-
zračevanje z odpiranjem oken ali 
s prezračevalno napravo. 

Radon
Radon je plin, ki ga pogosto v pre-
komerni meri najdemo v kletnih 
sin pritličnih bivalnih prostorih, 
zato so tam priporočljiva pogosta 
merjenja vsebnosti radona v zra-
ku. Za odstranjevanje te težave so 
priporočljive prezračevalne na-
prave, ki umazan zrak tudi odva-
jajo iz stanovanja, torej predvsem 
dvocevne prezračevalne naprave.

Čistila 

Mnoga čistila vsebujejo pesticide, 
ti pa lahko povzročijo poškodbe 
živčnega sistema in ob dolgotrajni 
izpostavljenosti povečajo nevar-
nost za nastanek rakavih obolenj. 
V čistilih za straniščne školjke 
pogosto najdemo klor in formal-
dehid, ki sta zdravju in okolju ško-
dljiva, ob rednem čiščenju pa jih 
lahko nadomestimo s kisom, li-
moninim sokom in sodo bikarbo-
no. Tudi običajna čistilna sredstva 
za gospodinsjtvo izpuščajo hlaplji-
ve sestavine, ki lahko povzročajo 
resno zdravstveno škodo. Zato 
se izogibajte čistilom z močnimi 
vonjavami in škodljivimi sestavi-
nami.

Prah
Nabira se vsepovsod in je eden od 
najbolj dražečih alergenov v zapr-
tih prostorih, zato ga je potrebno 
sproti in natančno odstranjevati, 
tudi na mestih, kjer ni takoj viden: 
pod posteljo, za omaro in na dru-
gih skritih mestih.

Kajenje
Imejte se radi in ne kadite doma. 
Kemikalije, ki se sproščajo ob ka-
jenju, se močno nakopičijo na 
vsakem delu vašega doma in ti 
škodljivi ostanki ne bodo nikoli iz-
ginili sami od sebe. Zelo težko jih 
je odstraniti in sama odstranitev 
vonja še ne pomeni, da ste odstra-
nili tudi nakopičene kemikalije, ki 
se najbolj zajejo v tekstil in stene. 
Tako boste še naprej vdihovali 
škodljive onesnaževalce, hkrati pa 
boste s tem škodili tudi drugim, ki 
ne kadijo, a z vami delijo dom. Æ
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Sindrom bolnih stavb
Navedli smo zgolj nekaj najpogostej-
ših vzrokov za onesnaženost zraka v 
zaprtih prostorih, predvsem v naših 
domovih. Strokovnjaki pa pogosto 
govorijo tudi o sindromu bolnih 
stavb. Zakaj do sindroma bolnih 
stavb prihaja? Jasmina Brčina, stro-
kovna sodelavka oddelka za razvoj 
prezračevalnih naprav v podjetju 
MIK Celje odgovarja: “Do večje pri-
sotnosti sindroma bolnih stavb po-
novno prihaja v zadnjem času, kar 
se kaže kot posledica enostranskega 
načrtovanja in gradnje energetsko 
varčnih objektov. Posebej problema-
tičen je pristop, pri katerem sta pou-
darjena le ekonomski in energijski 
aspekt, medtem ko se na socialni in 
zdravstveni vidik pozablja. Gradnja 
energetsko varčnih stavb s povečano 
tesnostjo stavbnega ovoja in slabo (ali 
pa sploh ne) načrtovanimi ter vzdrže-
vanimi sistemi prezračevanja nema-
lokrat vodi do nezdravih in neudob-
nih razmer, ter posledično pojava 
sindroma bolnih stavb. Večina napo-
rov reševanja omenjene problematike 
je usmerjena v energijo, veliko manj 
pa v materiale, ki jih potrebujemo pri 
oblikovanju našega bivalnega in de-
lovnega okolja, še manj v zdravje in 
učinkovitost.” 
Seveda se z najsodobnejšimi trendi 
gradnje in obnavljanja stavb tudi ti 
problemi rešujejo sproti, a stavbe, ki 
so nastale po zgoraj omenjenem vzo-
ru, so z vidika zdravega bivanja pro-
blematične.

Vloga prezračevanja
Kot navaja Jasmina Brčina, prezra-
čevanje pripomore k redčenju in 
zmanjševanju onesnaženih delcev 
v prostoru. Slabo prezračen prostor 
vodi k slabšemu počutju, nižji zmož-
nosti koncentracije in razmišljanja 
oseb v prostoru, kakor tudi pove-
čanemu občutku suhega grla. Raz-
iskave ugotavljajo, da je v stavbah s 
primernim in higiensko ustreznim 
prezračevanjem odsotnost z dela za-
radi bolezni manjša in nasprotno, da 
je odsotnost z dela zaradi bolezni viš-
ja tam, kjer pri delu uporabljajo vla-
žilce zraka. In nadaljuje: “Čist in svež 
zrak sta za zdravje ključna. Izsledki 

določenih raziskav gredo celo v smeri, 
da nas svež zrak lahko obvaruje pred 
nastankom raka. Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO) pripisuje slab 
in onesnažen zrak zunaj kot razlog 
za 4,2 milijona smrti na letni rav-
ni, medtem ko 91 odstotkov svetov-
ne populacije živi v prostorih, kjer 
slaba kakovost zraka presega mejo 
smernic za kakovost zraka, ki jih pri-
poroča WHO.” 
Kot navaja Brčina, je po nekaterih 
raziskavah, v smislu globalnega bre-
mena, onesnažen zrak povzročitelj 
več kot tretjine smrti zaradi kapi, 
pljučnega raka, kroničnih respirator-
nih bolezni in kar četrtine smrti za-
radi ishemičnih bolezni srca.

Ne prezračujemo zgolj zaradi 
slabega zraka
Poleg slabega zraka je v marsikateri 
hiši prisoten tudi neviden, a zdravju 
škodljiv radioaktiven plin radon. Ta 
je pogost zlasti v pritličnih in klet-
nih stanovanjih. Kot razlaga Brčina, 
je večina bolezni, ki jih vsako leto 
pripisujemo onesnaženemu zraku, 
pljučnih bolezni, vključno z ra-
kom pljuč, radon pa je prepoznan 
kot najpogostejši vzrok za nasta-
nek pljučnega raka med nekadilci. 
Pri kadilcih je radon na drugem 
mestu – tik za kajenjem samim. In 
nadaljuje, da so določene raziskave 
pokazale, da je v Evropi 9 odstotkov 

vseh pljučnih rakavih obolenj po-
vezanih z radonom. Ta plin je brez 
barve in vonja, ki nastaja ob razpa-
danju urana. Prisoten je praktično v 
vseh vrstah zemlje, a ni nujno, da ga 
najdemo v vsakem domu – bolj pre-
pustna kot so tla, večja je možnost, 
da bo radon iz tal prešel v stavbo. 
Radon se lahko pojavi kjerkoli, ne-
odvisno od terena, podnebja, nase-
ljenosti, onesnaženosti, in podobno. 
Prav tako je bolj ali manj vseeno, ali 
živimo v novogradnji ali starejši stav-
bi, radon je lahko v obeh. Najdemo 
ga torej vsepovsod, variira le njegova 
koncentracija. Brčina poudarja, da je 
radon plin, ki se večinoma zadržuje 
pri tleh. Skladno s tem so najvišje 
koncentracije radona, v kolikor do 
vdora pride, v kleteh in pritličjih, v 
višjih nadstropjih pa radona sko-
rajda ni, oziroma so vrednosti mini-
malne in znotraj dovoljenih, zdravju 
neškodljivih količin. Ob tem vas lah-
ko potolažimo, da je vsebnost rado-
na v prostoru možno izmeriti, bodi-
si s kratkoročnimi meritvami (nekje 
do 90 dni) bodisi dolgoročnimi (dlje 
kot 90 dni).
Žal pa radona s čutili ne moremo 
prosto zaznati – tako ga v kleteh ne 
bomo zavohali, prav tako ne more-
mo trditi, da je npr. izpostavljenost 
radonu mogoče povezati s kronič-
nim kašljem ali glavobolom.

Kako ukrepati v primeru 
sindroma bolnih stavb in radona?
Svetuje Jasmina Brčina:

“Za reševanje sindroma bolnih stavb 
se moramo najprej vprašati, kaj je 
poglavitni dejavnik in vzrok, da stav-
bo označimo kot bolno? Marsikateri 
dejavnik bo izzvenel s tem, ko bomo 
pravilno in redno prezračevali. Pre-
zračevanje je namreč ključ do zago-
tavljanja ustrezne kakovosti zraka 
v prostoru, odstranjevanje vonjav, 
reguliranje pravilne temperature 
in vlage zraka in podobno. Prezra-
čevanje je praktično edini način za 
zagotavljanje ustreznih in zdravih 
delovnih ter bivalnih pogojev v pro-
storu. Prezračujemo lahko naravno, 
z odpiranjem oken, ali pa mehansko, 
z vgradnjo prezračevalnega sistema. 
Z vidika ekologije, zdravja, toplotnih 
izgub in higiene je priporočljivejše 

Slabo prezračen prostor 
vodi k slabšemu 

počutju, nižji zmožnosti 
koncentracije in 

razmišljanja oseb 
v prostoru, kakor tudi 
povečanemu občutku 

suhega grla.



prezračevati s prezračevalnim siste-
mom in ne z odpiranjem oken. Samo 
odpiranje oken je praktično nemogoče, 
saj nismo ves čas doma, pa tudi vreme 
zunaj nam dostikrat onemogoča, da 
bi imeli okna odprta. Po drugi strani 
ne smemo pozabiti na prašne delce, 
onesnažen zrak in možen nastanek 
alergij, do česar privede samo odpira-
nje oken, kakor tudi na toplotne izgu-
be.” In nadaljuje: “Trg prezračevalnih 
sistemov, tudi slovenski, je nasičen 
z najrazličnejšo ponudbo. Potrošnik 
ima na voljo centralne ali lokalne 
prezračevalne sisteme, a se zaradi 
učinkovitosti, higiene in ekonomič-
nosti bolj priporoča nakup lokalnih 
prezračevalnih sistemov, ne samo ko 
gre za sanacijo objekta, temveč tudi 
pri novogradnjah. Te je priporočeno 
montirati v vsak posamezen prostor, 
kjer se zadržujemo, ter tako ustvariti 
pravilno kroženje čistega zraka med 
prostori. 
Pri izbiri prezračevalnih sistemov je 
potrebno gledati celotno sliko in pre-
veriti vse aspekte tovrstne naprave.”

Jasmina Brčina nadalje navaja:
 
•  Naprave, ki so na videz cenejše, so 

zelo verjetno enocevne naprave. Te 
moramo zavoljo pravilnega in var-
nega delovanja montirati v paru, 

kar predstavlja višjo investicijo ter 
višje stroške vzdrževanja in skrbi 
za filtre. 

•  Prezračevalni sistem vgrajujemo 
predvsem zaradi zdravja, zato 
je potrebno upoštevati, kako bo 
nanj vplivala prezračevalna napra-
va. Slednja naj se prilagaja glede 
na vrednosti vlage, temperature, 
VOC/CO2 ter radona. Filtri naj 
bodo visokokakovostni, da zaus-
tavijo vdor delcev ePM 2.5, ki so 
zdravju škodljivi in rakotvorni. Ne 
varčujte pri filtrih, saj lahko ti, če so 
dobri, zadržijo tudi to 95 odstot-
kov vseh rakotvornih delcev, ki bi 
sicer prišli skozi napravo v prostor 
in pljuča. 

•  Upoštevajte, koliko svežega zraka 
bo dejansko prišlo v prostor v 72-
ih urah. Naj vas ne vodi podatek, 
kolikšen je maksimalen pretok 
zraka naprave, kakšna je zmoglji-
vost ventilatorjev in podobno, kaj-
ti ti podatki še ne pomenijo nujno 
zadostno količino prejetega sveže-
ga zraka. 

•  Pri pregledu rekuperacije si po-
drobno preberite tehnične liste 
naprav. Rekuperacija oziroma vra-
čanje toplote do 95 odstotkov še ne 
predstavlja dejanske rekuperacije. 
V tehničnem listu preverite, pri 
kolikšnem pretoku zraka je bila na-

vedena rekuperacija izmerjena. Če 
je rekuperacija pri 5 m3/h 95 od-
stotkov, vsekakor ne bo enaka pri 
45 m3/h. Ko je pretok zraka višji, je 
rekuperacija nižja in obratno. 

• Ne pozabite na vdor zunanjega 
hrupa. Enocevne naprave morajo, 
zaradi narave delovanja ventila-
torjev, svojo smer vseskozi obra-
čati, ter so zaradi tega glasnejše. 
Poglobite se v konstrukcijo napra-
ve in njene izolativne elemente – 
enocevni sistemi so, za razliko od 
dvocevnih, večinoma modularne 
sestave, z minimalnimi protizvoč-
nimi elementi, kar vodi do večjega 
vdora zunanjega hrupa v prostor. 
Torej so dvocevne naprave bolj tihe 
in zato prijetnejše in manj moteče. 

Razložili smo vam torej nekaj na-
činov in strokovnih razlag, ki vam 
bodo pomagale pri odločitvah, kako 
v prostoru ohranjati čim bolj svež in 
zdravju koristen zrak. Razmislite in 
se odločite, kaj vse lahko naredite za 
čim bolj kakovostno bivanje v zaprtih 
prostorih. 
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zdravo bivanje

Mesta vstopa radona v naše bivalne prostore
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mikaven lajf delovni prostorDomača

Dom je kraj, kjer preživljamo svoj najdragocenejši prosti čas 

v krogu družine in prijateljev. Dom je hkrati tudi prostor, v ka-

terem ustvarjamo in opravljamo različna dela. Narava dela se 

je v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenila, saj službenih 

nalog in projektov ne opravljamo le v naših službah, ampak jih 

vse pogosteje nosimo tudi domov. Kljub temu, da se najbolje 

počutimo v zavetju svojega doma, za uspešno in produktiv-

no delo potrebujemo delovni prostor, v katerem si oblikujemo 

svojo ustvarjalno oazo miru. 

 Besedilo: Nežika Čulk in Tjaša Golob

ustvarjalna oaza
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delovni prostor

Izberite si za vas idealen delovni 
prostor 
Če želite svojo ustvarjalnost in pro-
duktivnost kar se da izkoristit, vam 
svetujemo, da si ustvarite delovni 
kotiček, kjer boste imeli mir pred 
zunanjim svetom in se boste lah-
ko povsem predali svojim hobijem 
in delu. Za vas smo pripravili ideje 
in nasvete, kako najbolje izkoristi-
ti delovni prostor, da bo ta ustrezal 
arhitekturnim zapovedim in vašim 
željam. Pri iskanju idealnega kotič-
ka v vašem domu, naj vam bo vodilo 
svetloba. Dokazano je, da naravna 
svetloba pomaga k večji storilnosti in 
k boljšem razpoloženju. Zavedati se 
moramo, da je izbira pravilnega vira 
svetlobe v delovnih ter bivalnih pro-
storih, izjemno pomembna, saj svetel 
prostor pozitivno učinkuje na naše 
počutje. Zamislite si idealno ustvar-
jalno oazo miru v vašem domu, ki jo 
obdaja naravna svetloba in je polna 
svežega zraka, ki pripomore k vašim 
miselnim in ustvarjalnim procesom. 

Za delo potrebujete svež zrak
Ali ste vedeli, da je zrak v našem 
domu kar 5 do 6-krat bolj onesnažen 
kot zunanji zrak, kar močno vpliva 
na naše počutje in zdravje. Strokov-
njaki svetujejo zračenje prostorov 
kar petkrat dnevno po vsaj 15 minut. 

Le tako lahko v prostoru zagotovite 
zadostno količino svežega zraka, ki 
je ključnega pomena za zdravju pri-
jazen dom. Dom predstavlja naše 
zavetje, je prostor, kamor se umak-
nemo in kjer pričakujemo varnost, 
zato je kvaliteta zraka v njem zelo po-
membna. Če ne želite porabiti ogro-
mne količine denarja za ogrevanje in 
hlajenje vašega doma, morate začeti 
razmišljati o vgradnji prezračeval-

nega sistema, s katerim boste v vaš 
dom konstantno dovajali svež zrak 
brez potratnega odpiranja oken. Svež 
zrak pa bo bistveno izboljšal vaše 
razmišljanje in delovanje možganov, 
po nekaterih raziskavah za kar do 20 
odstotkov. 

Opremite delovni kotiček po svoji 
meri
Oblikovalci interierjev svetujejo, da 
idealen delovni kotiček predstavlja 
prostor ob velikem svetlem oknu, kjer 
boste deležni veliko naravne svetlo-
be. Postavitev delovnega kotička naj 
bo premišljen projekt. Oblikovanju 
delovnega kotička namenite toliko 
časa, kot bi ga drugim prostorm v 
vašem domu, če bi jih preoblikovali. 
Delovni kotiček naj bo navdihujoč, a 
naj se hkrati zlije s celotnim videzom 
interierja, od barv do dekorativnih 
elementov. Ne glede na to ali službo 
opravljate od doma, ali iščete zgolj 
prostor, kjer bi lahko ustvarjali, brali 
ali pisali, je vaš delovni kotiček pros-
tor, ki naj bi navdihoval kreativni 
tok vaših misli. Za vas smo poiskali 
9 nasvetov in idej, kako urediti vašo 
ustvarjalno oazo miru, ki vas bo nav-
dihovala in motivirala ter vam omo-
gočala kvalitetno delo. Æ
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1. Razmišljate šik
Vaš delovni kotiček naj vas navdihuje 
in obenem zrcali vašo osebnost. Do-
volite si tvegati. Vaš delovni kotiček 
naj bo funkcionalen, moderen in 
začinjen z vašo osebnostjo. Le tako 
boste z veseljem sedli v to tako ime-
novano oazo miru.

2. Vnesite zeleno in zelenje 
V delovni kotiček vnesite življenje 
in vanj dodajte rastline ter elemen-
te, ki bodo v vas prebudili pozitivne 
občutke, da prostora ne boste želeli 
zapustiti. 

3. Bodite ustvarjalni
 Razmišljajte izven okvirjev in se po-
igrajte z dekoracijami. Izberite svojo 
najljubšo sliko, poigrajte se z motiva-
cijskimi citati, ustvarite si tablo s po-
sebnimi magneti, bodite ustvarjalni.

 4. Poigrajte se s pisanimi 
preprogami
Trendi notranjega oblikovanja na-
rekujejo vrnitev preprog, ki bodo 
ustvarile občutek udobja. Pohištvo v 
delovnem kotičku naj bo preprosto in 
nevtralno, z dekorativnimi elementi 
in barvno preprogo pa mu vdahnite 
občutek domačnosti in mu dodajte 
teksturo, ki bo dopolnila prefinjenost 
interierja.

5. Udobje naj bo vodilo
Delovni kotiček vas mora priklicati z 
njegovo udobnostjo in uporabnostjo, 
v njem se morate počutiti prijetno in 
domače. Nevtralne barve v kombina-
ciji z lesom, rastlinami in tekstilom 
po lastni izbiri, bodo vaše delovno 
okolje nekoliko omehčale in naredile 
prijaznejše. 

6. Obdajte se z ljubeznijo
Vaša ustvarjalna oaza naj bo obkro-
žena z ljubeznijo. Prazno steno ok-
rasite s fotografijami družine in pri-

jateljev, morda z deli vam najljubših 
umetnikov. Slike vam omogočajo 
fleksibilnost spremembe videza vaše-
ga delovnega okolja. Ko se naveličate 
obstoječih, jih preprosto zamenjate 
in tako osvežite podobo vašega de-
lovnega kotička.

7. Kombinirajte različne stile
Delovni kotiček uredite po lastnih 
željah, ne bojte se povezati različnih 
stilov. Kombinacija vintage in so-
dobnega stila bo ustvarila občutek 
unikatnosti, domačnosti in udobja, 
ki vas bosta zbližala z delovnim pro-
storom.

8. Odločite se za barvo, ki v vas 
zbuja prijetne občutke
Pri izbiri barve se odločite za barvo, 
ki vam bo spregovorila. Delovni ko-
tiček vam mora vizualno in čustveno 
odgovarjati, saj se boste le tako lahko 
prepustili toku dela in ustvarjalnosti

9. Optimizacija
Ključ do uspeha je organizacija. Po-
skrbite, da bo vaš delovni kotiček 
urejen in organiziran. Študije namreč 
kažejo, da urejen delovni prostor po-
zitivno vpliva na vašo produktivnost, 
ustvarjalnost in skrajšuje delovni čas, 
ki ga porabite pri posameznih pro-
jektih. 

delovni prostor



Elegantno in ozko PVC okensko krilo in okvir,
ki vaš dom objameta z več svetlobe.

PVC profil sistem Lumaxx line je inovativna rešitev, ki poleg ozkih okvirjev omogoča tudi 
vgradnjo vseh vrst oken in drsnih elementov. Priporoča se kot popolno razvita sistemska 
platforma za vse arhitekturne izzive in celotno zasteklitev vašega objekta.

Klasičen dizajn z ožjim profilom – 103x82,5 mm

Večja površina stekla poveča količino svetlobe do 25%

Vrhunska toplotna in zvočna izolacija ter standardno 
3-slojno steklo. Dodatno tretje tesnilo, ki zagotavlja 
izvrstno izolacijo okenskega profila in izboljša vrednost 
toplotne izolativnosti celotnega okenskega okvirja.

Standardno varnostno okovje in možnost 
izvedbe s skritim okovjem

Možnost izvedbe zunanjega dela profila v akrilnem barvnem 
nanosu, ki ga odlikuje 20-letna garancija na obstojnost 
proti atmosferskim vplivom. Ta je izjemno odporen 
proti praskam in umazaniji ter enostaven za čiščenje.

Možnost izvedbe zunanjega ali notranjega dela profila 
v lesnem dekorju, ki daje PVC oknom videz lesa.

MAKSIMALNA TOPLOTNA IZOLACIJA OKNA  

Uw ≈ 0,74 W/m2K
MAKSIMALNA VELIKOST OKVIRJA

1200 x 2500 mm
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82,5 mm

+25+25%%
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Ko vaš dom zablesti v eleganci
z PVC okni Lumaxx line
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Popotovanje skozi 30 let ustvarjanja in rojevanja zgodbe 

enega največjih slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva, 

MIK Celje.

 Besedilo: Tjaša Golob
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Zgodba

Zgodba o podjetju MIK Celje se je 
začela ob koncu 80-ih let, ko se je 
perspektiven in ambiciozen študent 
arhitekture, Franci Pliberšek, začel 
spogledovati s podjetništvom in ob 
svoji uspešni študijski poti odprl 
popoldansko obrt z izdelavo in pro-
dajo parketa ter ladijskega poda. 

Leta 1990 je svojo popoldansko 
obrt nadgradil v samostojno pod-
jetje, ki je razširilo svojo dejav-
nost v uvažanje in prodajo letvic 
in drugega materiala za uokvirja-
nje slik. Začetki podjetja MIK Ce-
lje tako segajo na domače dvorišče  
v celjskih Gajih. Mama Marija je v 

družinski hiši, kjer je Pliberšek od-
raščal, sinu odstopila garažo, v kateri 
je lahko s svojim tedanjim dekletom, 
zdaj dolgoletno soprogo Adrijano, in 
nekaj prijatelji začel udejanjati svoje 
podjetniške sanje.

o viziji, pogumu in uspehu,
ki traja že 30 let

Prvi koraki v domači garaži



Kar se zdi kot težava, je lahko 
začetek uspešne zgodbe
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To je bil primeren trenutek za 
dvom in primerna prelomnica ob 
kateri bi se lahko ustavil. A, jaz 

ne verjamem v naključja. 
In verjamem v to, da se v vsaki 
stvari skriva neko sporočilo. Če 
imaš dobre namene, je zagotovo 

vsako sporočilo pozitivno. 
 (citat iz knjige Vsemogočni v ogledalu, ki jo je 
Franci Pliberšek izdal z Matejo Zorko Pavšar)

Posel je v času tranzicije, ko so se us-
tanavljala tudi druga številna manj-
ša podjetja, ki so se ukvarjala z uo-
kvirjanjem slik, začel kmalu cveteti 
in MIK je postal eden vodilnih in 
kasneje tudi največji distributer 
materialov za uokvirjanje slik v sa-
mostojni Sloveniji. V samo 3 letih 
poslovanja, med leti 91 in 93, si je 
ustvaril bazo 200 stalnih strank, 
med katerimi so bili najbolj cenjeni 
slovenski uokvirjevalci in galeristi. 
Tako so ambicije in izostren poslov-
ni čut Francija Pliberška gnali naprej. 
Kmalu je za številne slovenske pro-
izvajalce oken začel uvažati stroje 
za izdelavo oken in tako je zaradi 
dobro vzpostavljenih kontaktov v 
tujini, svojemu znancu, obljubil, da 
mu bo uvozil prvo proizvodno linijo 
za izdelavo oken v Sloveniji. Takrat 
je Pliberšek, ki je, kljub mladosti, 
že imel kar nekaj poslovnih izku-
šenj, vedel, da gre za velik posel, ki 
se ne more zgoditi čez noč. Po nekaj 
mesecih intenzivnega dela, mu je le 
uspelo pripeljati obljubljeno linijo 
v Slovenijo. V vmesnem času pa se 
je zgodilo nepričakovano, podje-
tje znanca, za katerega je kupil in 
uvozil linijo za proizvodnjo oken, 
je v tem času propadlo. Pliberšek 
je tako ostal sam, z visokim finanč-
nim dolgom in linijo za proizvodnjo 
oken, s katero ni vedel kaj bi. O tej 
zgodbi Pliberšek pove: 

Zgodba o MIKu se je začela rojevati v domači hiši Francija Pliberška v celjskih Gajih.

Prvo pisarno, delavnico in skladišče je Pliberšek postavil v garaži domače hiše, ki mu jo je odstopila 
mama Marija.

Z razvojem posla z materiali za uokvirjanje slik, so se začele vrstiti tudi prve sejemske predstavitve. 
MIK ostaja zvest sejemskim predstavitvam na Mednarodnem obrtnem sejmu Celje že skoraj 30 let. 
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Ravno v tistem času je Pliberšek na 
dražbi kupil industrijsko halo pro-
padlega celjskega podjetja in ko je 
stal pred linijo za izdelavo oken, ki je 
ni uspel prodati dogovorjenemu na-
ročniku, si je rekel, da bo poskusil z 
izdelavo oken, četudi brez vsakršne-
ga znanja. Prva okna je Franci Pli-
beršek začel izdelovati s soprogo 
Adrijano in zvestimi sodelavci na 
600 m2, kmalu se je proizvodnja 
razširila že na 1.700 m2.

Kot sam pravi, je v »težavi zagledal 
rešitev«, prva naročila so se začela 
vrstiti in tako je Pliberšek odplačal 
svoj dolg, kupček z dobičkom od 
prodaje prvih oken, pa je začel rasti.

Obdobje 
bliskovite rasti
Od leta 1998, ko je Pliberšek začel s 
proizvodnjo PVC oken, je podjetje 
prešlo v obdobje hitre rasti. MIKova 
okna so se do leta 2003 prodajala 
preko trgovca Merkur, s to potezo 
pa je rastel tudi promet in z njim do-
biček, ki ga je Pliberšek s sodelavci 
vlagal v strokovnost, znanje in razvoj 
ter kadrovsko nadgradnjo podjetja. 
Iz sprva treh sodelavcev, ki so začeli 
pot MIKa v Pliberškovi domači ga-
raži je podjetje MIK ob kocu 90-ih 
let že štelo 30 zaposlenih. 

Proizvodno linijo so leta 2000 
nadgradili v računalniško vodeno, 
ki je bila ena prvih v Evropi. V ne-
posredni bližini domače hiše, kjer je 
Pliberšek naredil svoje prve korake 
v podjetništvu, pa je MIK zgradili 
novo poslovno stavbo in v njej odprl 
prvi razstavni salon in galerijo MIK, 
v kateri so v sklopu dejavnosti uva-
žanja materialov za uokvirjanje slik, 
dali prostor številnim razstavam 
slovenskih likovnih umetnikov. Ko 
je bilo slovensko tržišče temeljito 
preizkušeno skozi prodajno mre-
žo Merkur, pa je MIK v letih med 
2004 in 2008 začel širiti lastno ma-
loprodajno mrežo iz rodnega Celja 
v vse slovenske regije. Temu so sle-
dile otvoritve 9 razstavnih salonov 

Franci Pliberšek s prvo generacijo zaposlenih 
pred proizvodnim poslopjem CE-plast ob go-
stovanju tekmovalnega vozila Formule 1 Mer-
cedes McLaren, ki ga je leta 2000 pripeljal v 
Slovenijo z namenom atraktivne sejemske 
predstavitve na Mednarodnem obrtnem sejmu 
Celje. Z razstavitvijo Formule 1 se je tisto leto 
obiskanost celotnega sejma MOS dvignila za 
kar 15%. 

Prva proizvodnja PVC oken MIK v prostorih CE Plast. 

v Celju, Mariboru, Ljubljani, Izoli, 
Murski Soboti in Novi Gorici in 
na zadnje tudi v Vojniku, Kranju 
in Novem mestu. Z odpiranjem sa-
lonov po vsej Sloveniji, se je MIK 
približal prav vsem Slovencem, ki so 
MIK začeli prepoznavati in ceniti kot 
kakovostnega proizvajalca stavbnega 
pohištva. 
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Prva večja sejemska predstavitev podjetja MIK 

na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. 
Prva poslovna stavba MIK Celje v Gajih

Franci Pliberšek na sejemskem razstavnem 
prostoru, s skupino najožjih sodelavcev, s ka-
terimi je skupaj tlakoval uspešno pot svojega 
podjetja.

Uvedba ene prvih računalniško vodenih proizvodnih linij PVC oken v Evropi. 

Franci Pliberšek s soprogo Adrijano na otvoritvi razstavnega salona Ljubljana.

Franci Pliberšek z najmlajšim sinom Timonom 
ob rezanju torte na otvoritvi ljubljanskega sa-
lona. 
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Kot pravi Pliberšek: »Za uspešno pod-
jetje ni dovolj le en pogled, temveč sku-
pek sposobnih posameznikov, ki ima-
jo različne izkušnje in poglede kako 
pristopiti k neki stvari.« (citat iz knji-
ge Vsemogočni v ogledalu avtorjev 
Francija Pliberška in Mateje Zorko 
Pavšar). Spomladi 2007 je MIK za-
čel graditi nov upravni in proizvo-
dni objekt v Vojniku, ki so ga zgra-
dili v bliskovitih šestih mesecih. Ko 

se je podjetje septembra 2007 prese-
lilo na novo lokacijo v Vojniku, se je 
število zaposlenih povzpelo na blizu 
120 in do konca leta 2010 na več kot 
190 zaposlenih in še 110 pogodbe-
nih monterjev. Podjetje MIK je ves 
časa povečevanja števila zaposlenih, 
in tako tudi danes, namenjal veliko 
pozornosti počutju in zadovoljstvu 
ter razvoju zaposlenih. Tako od vse-
ga začetka ob božiču obdaruje otro-

ke zaposlenih, zaposlenim nudi re-
dna izobraževanja, zanje organizira 
strokovno-družabne ekskurzije in 
dvakrat letno skupna praznovanja 
rojstnih dni zaposlenih. V podjetju 
MIK so uvedli tudi delovno mesto 
CHO (Chief Happiness Officer), ki 
skrbi za razvoj kadrov, njihovih po-
tencialov, pozitivno delovno klimo 
in zadovoljstvo zaposlenih. 

Gradnja novega sedeža podjetja MIK s proizvodnjo se je začela
v marcu 2007 in objekt pa je bil pripravljen na vselitev že septembra.

Najbolj energetsko varčen poslovno-proizvodni objekt s porabo 28 kWh/m2, ki se razprostira na kar 12.200 m2 
in vključuje upravne prostore, skladišča in proizvodnje ter razvojni inštitut dr. Petra Novaka.

Otvoritev nove proizvodnje in poslovnega objekta v Vojniku, september 
2007.

Ko iz majhnega zraste veliko in še večje
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V letih, ki so sledila na novi lokaciji 
v Vojniku, so proizvodnji PVC oken 
dodali še proizvodnjo in prodajo 
ALU in lesenega stavbnega pohi-
štva, prezračevanih fasad, razvoj 
in vgradnjo celovitih zasteklitve-
nih projektnih rešitev, vhodnih in 
požarnih vrat ter razvoj in proi-
zvodnjo lokalnih prezračevalnih 
sistemov MIKrovent. Hkrati so se 
usmerili tudi v znanstveno – razvoj-

no dejavnost z odprtjem inštituta dr. 
Petra Novaka in testne komore, ki je 
edinstvena med slovenskimi proizva-
jalci stavbnega pohištva. V komori s 
simulacijo različnih klimatskih po-
gojev testirajo elemente stavbnega 
pohištva, ki jih proizvajajo, in lokalni 
prezračevalni sistem MIKrovent. Vse 
z namenom razvijanja in proizvo-
dnje najbolj naprednih, izolativnih 
in energijsko učinkovitih elementov 

stavbnega pohištva in lokalnega pre-
zračevanja. Tako je MIK Celje svojo 
dejavnost proizvodnje stavbnega po-
hištva nadgradil s krovno filozofijo 
pod sloganom »Izboljšujemo kako-
vost bivanja«.
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V zadnjih letih je, pod vizionarsko in 
družbeno odgovorno taktirko Fran-
cija Pliberška, podjetje MIK usmerje-
no tudi v osveščanje javnosti o vplivu 
bolnih zgradb, ki so posledica upo-
rabe visoko izolativnih gradbenih 
materialov, hkrati pa naše bivalne 
prostore spreminjajo v hermetič-
no zaprte in polne slabega, zdravju 
škodljivega zraka.  Tako je podjetje 
MIK najprej izdalo strokovno-po-
pulističen priročnik z naslovom 
»Kako izboljšati kakovost bivanja?« 
(mikcelje.si/brezplacno-svetovanje), 
ki bralca vodi skozi investicijo v 
stavbno pohištvo in ga opozarja na 
teme, na katere mora biti še pose-
bej pozoren pri adaptaciji ali grad-
nji svojega doma. Priročniku pa je v 
zadnjem letu sledila tudi mednaro-
dna spletna kampanja AIRless ERA  
(airlessera.com), ki opozarja na 
pasti sodobnega bivanja in ponuja 
učinkovite in zdravju prijazne re-
šitve. 

Tudi razvoj MIKroventa je eden 
najnaprednejših med lokalnimi 
prezračevalnimi napravami. Odli-
kuje ga odlična rekuperacija, ki ohra-
nja temperaturo notranjih prostor do 
95 % kljub konstantnemu prezrače-

vanju ter senzorji za izredno škodljiv 
plin Radon, VOC in CO2 ter visoko-
kakovostni filtri, ki zrak tudi čistijo. 

Prav tako je podjetje MIK v zad-
njem letu začelo izdajati polletno 
lifestyle revijo MIKaven Lajf, v ka-
teri se loteva tem povezanih s sodob-
nim načinom življenja in bivanja. V 
času bliskovite rasti podjetja MIK in 
uspešnega poslovanja, pa je Franci 
Pliberšek leta 2012 v sodelovanju 
z Matejo Zorko Pavšar po svojem 
konceptu »iz prakse v teorijo« izdal 
biografsko knjigo »Vsemogočni v 
ogledalu«, ki je hkrati tudi priročnik 
za osebnostno rast.

Poslanstvo 
podjetja MIK je 
izboljševanje 
kakovosti bivanja

Franci Pliberšek ob predstavitvi revije MIKaven 
lajf na MOS 2019

Franci Pliberšek ob predstavitvi knjige "Vsemogočni 
v ogledalu" z Manco Košir in soavtorico Matejo Zorko Pavšar

Glavna zvezda Jade iz video oglasa  mednarodne spletne kampanje Airless era - www.airlessera.com

www.mikcelje.si/brezplacno-svetovanje

http://www.mikcelje.si/brezplacno-svetovanje
http://www.airlessera.com
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Občudovanja vredni rasti podjetja, 
širjenju prodajne mreže in proizvo-
dnje, so sledile tudi druge dejavnosti, 
s katerimi sta se Franci Pliberšek in 
podjetje MIK v slovenski gospodar-
ski in družbeni prostor zapisala kot 
prejemnika številnih gospodarskih 
in častnih priznaj, velika podpornika 
umetnosti, športa in podpornika so-
cialno šibkih članov slovenske druž-
be. Podjetje MIK in Franci Pliber-
šek sta v letih 2007 in 2008 prejela 
veliko nagrado Gospodarske zbor-
nice Slovenije, Franci Pliberšek je 
poslal naj Celjan in dobitnik Sre-
brnega celjskega viteza. V zadnjih 
letih pa je podjetje prejelo za svoj 
lokalni prezračevalni sistem MIK-
rovent srebrni ceh Obrtne zborni-
ce Slovenije in srebrno nagrado za 
inovativnost Gospodarske zborni-
ce Slovenije. 

Pliberšek in podjetje MIK sta pos-
tala tudi aktivna akterja v sloven-
skem gospodarstvu s pomembno 
vlogo pri ustanavljanju Slovenske-
ga kluba podjetnikov, SBC. Danes 
SBC šteje že več kot 214 članov, Pli-
beršek pa je z MIKom v njem akti-
ven in konstruktiven ustanovni član. 
Pliberšek je v letih po 2012 postal 
tudi iskan komentator družbeno- 
političnih in gospodarskih razmer 
v Sloveniji. Njegovi pismi predse-
dnikoma vlad RS, v letih 2012 in 
2014, z naslovoma "Delo je vrednota, 
ki je ne cenimo dovolj" in "Kaj bomo 

Ko podjetje in podjetnik postaneta pomembna 
akterja v gospodarskem in družbenem prostoru

Franci Pliberšek s sonagrajenci na podelitvi Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije.

Slovenci pustili otrokom in vnu-
kom kako bomo živeli jutri?", sta 
odmevali v vseh slovenskih medijih. 

Slednje pismo je bilo celo najbolj 
brana vsebina na portalu častnika 
Finance.

Franci Pliberšek z SBC člani

Ekipa MIKrovent ob prejemu Srebrne nagrade GZS za inovativnost
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Rokometaš Eduard Koksharov, prvi športni obraz blagovne znamke MIK Celje, na snemanju 
oglasa z najmlajšim Pliberškovim sinom Timonom.

MIK in zavezanost športu 

Podpis pogodbe z novim obrazom MIK Celje, 
Anžetom Kopitarjem. 

Vse od leta 2000 podjetje MIK pod-
pira tudi slovenski klubski šport in 
je ponosen in eden večjih sponzor-
jev večkratnih državnih in evrop-
skih prvakov v rokometu, Rokome-
tnega kluba Celje Pivovarna Laško. 

Iz sponzorstva rokometnega kluba 
se je rodila nadvse uspešna promo-
cijska kampanja s takratnim kape-
tanom Eduardom Koksharovim in 
z njim legendarni slogan »Takšna 
okna imel bom tudi jaz«. Desetle-
tje kasneje pa je Eduardov obraz za-
menjal najboljši slovenskih hokejist 
vseh časov, Anže Kopitar in postal 
novi obraz blagovne znamke MIK v 
kampanji »Nepremagljivi«. 
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Z rastjo pa se je podjetje usmeri-
lo tudi v skrb za slovenske socialno 
šibke otroke. S projektom MIKova 
karavana otroškega smeha že 15. 
let vsako leto na morske počitnice 
odpelje 100 otrok iz socialno šibkih 
družin. V letošnjem letu, ko podje-
tje MIK praznuje 30 let, bodo omo-
gočili počitnice kar 300 otrokom in 
tako v zadnjih 15 letih popeljali na 

morje že več kot 1.750 otrok. Miko-
va karavana otroškega smeha pa je 
več kot le donacija, vseh 15 let pod-
jetje MIK sodeluje s svetovalnimi 
službami slovenskih osnovnih šol 
in izbira otroke, ki si najbolj zaslu-
žijo počitnice z MIKovo karavano. 
Prav tako letovanje v celoti izpeljejo 
MIKovi vzgojitelji, ki skrbijo za otro-
ke od jutra do večera. 

Franci Pliberšek vsako leto obišče otroke Mikove karavane in z njimi preživi igriv in poln dan po-
čitniških dogodivščin.

MIKova družbena odgovornost
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Zadnjih pet let pa se je podjetje MIK 
s svojim sodelavci in poslovnimi par-
tnerji ter prijatelji odločilo podirati 
tudi športne rekorde. 

Z namenom, da bi zagotovili doda-
tna donacijska sredstva za MIKovo 
karavano otroškega smeha, vsako 
pomlad zadnjih 5 let prekolesarijo 

vso Slovenijo na MIKovi kolesarski 
turi S srcem na kolo. Na vseh kole-
sarskih turah kolesari tudi direktor 
Pliberšek, ki ga spremlja tudi njegova 
družina, udeleženci kolesarske ture s 
Pliberškom na čelu pa tudi vsako leto 
obiščejo otroke MIKove karavane na 
počitnicah, kjer z njimi preživijo ves 
dan.
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78 km

104 km

116 km

Murska
Sobota

Debeli Rtič

Nova Gorica

Kranj

Cerkno Škofja Loka

Murska
Sobota

Maribor

Vojnik
Celje

Ob 30. obletnici                     bomo omogočili

počitnice za 300 otrok
iz socialno ogroženih družin

Debeli Rtič: 27. 6. - 4. 7. in 4. 7. - 11. 7. 2020

       S SRCEM
NA KOLO 

za 15. generacijo otrok Mikove 
karavane otroškega smeha

26. -29. maj 2020

4 DNI ČEZ 
SLOVENIJO

PRIDRUŽITE SE!
Prijave na:

www.s-srcem.si

5.
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Podjetja, ki so se intenzivno in aktiv-
no ustanavljala na tranzicijskem pre-
hodu v samostojno državo v začetku 
90-ih let, so s prehodom v novo dese-
tletje milenija, postavljena pred nove 
organizacijske in poslovne izzive. 
Generacija ustanoviteljev svoje posle 
že postopoma predaja svojim otro-
kom, ki bodo mnoga uspešna sloven-
ska podjetja popeljali v novo obdobje 
zasebnega slovenskega gospodarstva. 
Ne le slovenski, temveč global-
ni trend narekuje, da prvi prenos 
nasledstva, preživi komaj tretjina 
podjetij, naslednje prenose pa le še 
desetina. Nekatera podjetja se vpra-
šanja predajanja nasledstva loteva-
jo premišljeno in sistematizirano, z 
uveljavljanjem družinskih pogodb o 
predajanju nasledstva, s katerimi do-
ločijo obdobje predajanja in ključne 
akterje. Takšno podjetje je tudi MIK. 
Strokovnjaki za kadrovske zadeve in 
družinsko podjetništvo opozarjajo, 
da je za uspešen prenos nasledstva 
ključna vzgoja mlajših generacij, ki 
bodo kot nasledniki prevzeli vo-
denje podjetij. Tem morajo lastniki 
omogočiti karierno rast znotraj pod-
jetja ter postopoma prevzeti vodenje 
določenega področja v podjetju, ki 
ga lahko opravljajo avtonomno in 
pri čemer so lahko izmerljivi rezulta-

ti uspešnosti. Prav tako stroka opo-
zarja, da je ključno pripravljalno 
oziroma tranzicijsko obdobje, ki se 
mora začeti najkasneje pet let pred 
predajo nasledstva. 

Tako se je izzivov, ki ji prinaša pre-
daja nasledstva podjetja MIK drugi 
generaciji, lotila tudi družina Pli-
beršek, ob podpori vodilnih kad-
rov v podjetju. A, izzivi so veliki, ne 
le na področju vodenja podjetja in 
uspešnega poslovanja, ampak tudi na 
področju vzpostavljanja kredibilne 
avtonomije mlajše generacije v pod-
jetjih, ter tudi skozi dodatne izzive v 
usklajevanju, vzdrževanju in nadgra-
dnji družinskih in poslovnih odno-
sov ter uspešni kombinaciji obeh sfer. 
Tako med generacijo staršev, ki so 
ustanovili in uspešno vodili MIK in 
otroci Francija in Adrijane Pliberšek, 
ki postopoma prevzemajo podjetje v 
samostojno vodenje. Tako je druži-
na Pliberšek v naslednjih 5ih letih 
začrtala pot postopnega predajanja 
vodenja podjetja v roke najstarejše-
mu sinu Alenu, ki se je rodil le nekaj 
let po ustanovitvi podjetja in skupaj 
s svojo mlajšo sestro Najo in bratom 
Timonom, ob močnem prepletanju 
družinskega in poslovnega življenja 
njihovih staršev, ki sta gradila podje-

tje MIK, s podjetjem tako rekoč od-
rastel. Zadnja tri leta pa postopoma 
stopa po očetovih in maminih stopi-
njah kot vodja maloprodaje. Družina 
Pliberšek se tako ob vstopu v 4. de-
setletje delovanja podjetja MIK ozira 
v prihodnost, ki jo bo vodil najsta-
rejši sin. Vsakemu izmed otrok sta 
zakonca Pliberšek z družinsko po-
godbo dala  možnost izbire ali že-
lijo sodelovati pri vodenju podjetja 
ali gredo po samostojni poti. Prav 
tako je v družinski pogodbi zapi-
sano, da morajo vsi trije otroci pri-
dobiti delovne izkušnje tudi v tuji-
ni, preden se zaposlijo v domačem 
podjetju. Tako se je srednja hči Naja 
odločila po študiju marketinga in 
odnosov z javnostmi v Londonu, da 
tam ostane in se preizkusi v marke-
ting in PR-ovskih vodah glasbene in-
dustrije, med tem ko je najmlajši sin 
Timon šele začel s študijem na lju-
bljanski gradbeni fakulteti. Alen Pli-
beršek, najstarejši sin, tako zdaj prav 
zagotovo stopa v velike čevlje svojih 
staršev, za katere verjamemo, da mu 
jih bo ob podpori očeta, mame in 
vodilnih v MIKu v naslednjih letih 
uspelo uspešno zapolniti in popeljati 
MIK na pot novega obdobja rasti in 
uspehov.  

Družina Pliberšek na pragu predaje nasledstva uspešnega družinskega podjetja in ob vstopu v 4. desetletje delovanja podjetja MIK Celje. 
Od leve proti desni: Franci, Adrijana, Timon, Naja in Alen Pliberšek. 

Novo poglavje za družino Pliberšek in 
MIK Celje



3 9

mikaven lajfportret

ASTIČNIH 

Okna • Vrata • Celostne zasteklitve • Prezračevanje 

 • Letvice za uokvirjanje slik

www.mik-ce.si

   Že 30 let izboljšujemo
kakovost vašega bivanja. 



oprema doma

Terasa ali balkon

S prihodom pomladi in prvih toplih žarkov si želimo 

kar se da veliko časa preživeti v objemu narave. 

Letna terasa in balkon predstavljata odličen 

odmik od vsakodnevnega tempa, ki ga 

lahko s pravimi arhitekturnimi rešit-

vami in dekoracijo spremenimo 

v dodaten bivalni prostor 

oziroma našo zunanjo 

dnevno sobo.

mikaven lajf
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Terasa ali balkon
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kot druga dnevna soba

 Besedilo: Nežika Čulk in Tjaša Golob
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nano je, da svetloba 
pozitivno vpliva na člo-
veka, ne zgolj na naše 
zdravje, ampak tudi na 
naše počutje in razpo-
loženje, saj občutno 

poveča nastanek serotonina, hormo-
na sreče, ki ga ob sodobnem načinu 
življenja še kako potrebujemo. In kaj 
je še lepšega kot nabiranje seratonina, 
po napornem delovnem dnevu in ob 
koncih tedna, na terasi ali balkonu, ki 
smo ga opremili po svojem okusu?

Ko načrtujete prenovo ali gradnjo 
doma, posvetite pozornost tudi 
zunanjim površinam
Arhitekturna zasnova hiše in stano-
vanja je pri snovanju razporeditve 
in namembnosti bivalnih prostorov 
močno povezana tudi s krajinsko ar-
hitekturo in ureditvijo zunanjih po-
vršin, saj le tako ustvarimo celovito 
podobo, v kateri se dobro počutimo. 
Pri načrtovanju ureditve okolice je 
pomembno sodelovanje med arhi-

tektom, krajinskim arhitektom in 
naročnikom, predvsem kadar želimo, 
da terasa in balkon zaživita v naj-
boljši podobi. Lahko pa si pomagate 
tudi sami s tem člankom, v katerem 
vam ponujamo nekaj usmeritev, kako 
spremenite teraso ali balkon v svo-
jo zunanjo dnevno sobo. Ključnega 
pomena pri načrtovanju terase in 
balkona je njena vmeščenost, za ka-

tero arhitekti priporočajo postavitev 
na južno stran objekta. Letne terase 
in balkoni so dandanes postali po-
daljšek notranjih prostorov, najsi gre 
za podaljšek iz spalnice, kuhinje ali 
dnevne sobe. Možnosti je ogromno, 
pri načrtovanju letne terase in balko-
na se lahko posvetujete s krajinskim 
arhitektom, ki vam bo svetoval pri 
izbiri materialov, saj je ključnega po-
mena, da se ti uskladijo z elementi in-
terierja ter elementi zunanje podobe 
objekta, v katerem stanujete. 

Povezanost notranjih prostorov 
s teraso in balkonom
Letna terasa ali balkon sta stičišče 
interierja in eksterierja, ki se s pra-
vilno zasnovo lahko uporablja že 
od začetka pomladi do pozne je-
seni. Najlepša arhitekturna rešitev 
je povezanost terase ali balkona z 
notranjimi prostori preko velikih 
steklenih površin, oziroma pano-
ramskih zasteklitev in drsnih sten, 
ki so v objekt največkrat vmeščena 

Z

Ključnega pomena pri 
načrtovanju terase 
in balkona je njena 

vmeščenost, za katero 
arhitekti priporočajo 

postavitev na južno stran 
objekta. Letne terase 

in balkoni so dandanes 
postali podaljšek notranjih 

prostorov, najsi gre za 
podaljšek iz spalnice, 

kuhinje ali dnevne sobe.



mikaven lajf

4 3

oprema doma

v dnevnem prostoru ali jedilnici. 
Panoramska okna so idealna rešitev, 
da dnevni prostor podaljšamo v le-
tno teraso in ga s tem vizualno pove-
čamo. Sodobna arhitektura narekuje 
velike svetle prostore, ki jih lahko 
dosežemo z velikimi zasteklitvami. 
Panoramske zasteklitve so na voljo v 
nagibni, drsni in harmonikasto zlo-
žljivi izvedbi. Ne glede na izbiro, pa-
noramska stena ne zahteva odpiralne 
površine in ne bo posegla v globino 
bivalnega prostora. 

Opremite svojo teraso v skladu 
z vašimi željami in potrebami
Terasa ali balkon lahko s pravilnim 
načrtovanjem in premišljeno ume-
stitvijo dekorativnih elementov in 
zunanjega pohištva postaneta do-
daten bivalni prostor. Prav je, da pri 
opremljanju terase in balkona pos-
vetimo pozornost tudi zasebnosti in 
senčenju, ki ju lahko dosežemo zgolj 
z izbiro pravih senčil. Pri izbiri senčil 

lahko z manjšimi posegi okoli terase 
poskrbite tudi za senčenje notranjih 
bivalnih prostorov. Možnosti je og-
romno, lahko se odločite za naravno 
senčenje, ki ga predstavljajo drevesa 
in zasajeno rastlinje, katerih krošnje 
in rastje bodo poskrbeli za senco v 
toplih sončnih dnevih. Če ste ljubi-

telji sončnih dni, lahko letno teraso 
dopolnite z rastlinjem, medtem ko 
za senčenje poskrbite le v bivalnih 
prostorih, kjer se odločite za žaluzi-
je. Tako boste prehod sončnih žarkov 
lahko upravljali sami. Lahko pa se 
odločite tudi za zavese, ki bodo do-
dale dekorativni pridih.

Zunanje pohištvo za vašo 
popolno dnevno sobo na prostem
Pri notranjem oblikovanju prevladu-
je trend, da bivalni prostor nadaljuje-
mo tudi za panoramsko zasteklitvijo 
na teraso ali balkon. Upoštevati je 
potrebno, da se enoten stil opreme 
nadaljuje tudi navzven, ko stopimo 
iz notranjega prostora na teraso. Če 
sledite temu pravilu, bo vaša terasa 
postala dodatna soba v vašem domu, 
ki je ne bodo omejevale štiri stene, 
ampak vas bo povezala z okolico in 
naravo. Pri opremljanju terase je po-
membno, da se držimo enakih pravil, 
kot pri opremljanju notranjega dnev-
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nega prostora. Pri ureditvi eksterier-
ja lahko izbirate med različnimi stili, 
od sodobnega, do skandinavskega 
minimalizma in vse do barvitega 
mediteranskega sloga. Odločitev 
je vaša. Teraso ali balkon opremite 
z osnovnimi kosi, kot so sedežna 
garnitura, mizica, morda z dizaj-
nersko gugalnico. Možnosti je neš-
teto. Pomembno je, da so to prepros-
ti elementi, čistih linij, ki jim lahko 
kasneje naknadno dodajamo deko-
rativne elemente - glede na letni čas 
in v soglasju z ureditvijo v notranjih 
bivalnih prostorih. 

Z dekorativnimi elementi 
vdahnite dušo zunanjemu 
prostoru
Letna terasa in balkon sta v sodobni 
kulturi bivanja postala zunanji bival-
ni prostor, za katerega veljajo enaka 
pravila, kot pri opremljanju notranjih 
prostorov. V letu 2020 barvni trendi 
narekujejo različne palete barv, ki jih 
lahko kombiniramo z enostavnim, 
čistim pohištvom. Enostavne kose 
pohištva boste lahko dopolnili z de-
korativnimi dodatki v štirih različ-
nih barvnih paletah. Če boste želeli 
trendovsko, a hkrati brezčasno ure-

ditev terase ali vašega balkona, boste 
izbirali med zemeljskimi, nevtralni-
mi, ognjenimi in morskimi toni.

Ureditev terase in balkona je že zdav-
naj prerasla osnovne kose pohištva, 
kot so miza, stol in naslanjač. S pre-
obrazbo terase v letno dnevno sobo, 
smo v nov bivalni prostor vnesli tudi 
dekoracijo, ki s pravilno izbranimi 
dodatki ustvarja občutek domač-
nosti in udobja. Zato strokovnjaki 
notranjega oblikovanja svetujejo, da 
letno teraso opremimo z dekorativ-
nimi elementi, kot so pletene odeje 
za hladnejše večere ali zgodnje jut-

ranje kavice, dekorativne blazine, 
rastlinje in lanterne vseh oblik. Vašo 
teraso ali balkon lahko dopolnite z 
visečimi lučkami ali svetlobnimi 
lampijoni. Sedežno garnituro pa 
lahko dopolnite s preprogami in ta-
bureji, ki lahko služijo kot dodatna 
sedišča, ko pride na obisk številčnej-
ša družba. Vsekakor je pomembno, 
da pri urejanju vaše terase ali balko-
na zaupate svojemu okusu, ki ga do-
polnite s praktičnimi nasveti in tren-
di. Kar pogumno se prepustite svoji 
kreativnosti. 
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Žaluzije, rolete in polkna
Tudi senčila so del stavbnega pohi-
štva, ki vplivajo na zunanji in not-
ranji izgled stavb kot tudi na naše 
počutje v prostoru. Zagotavljajo sen-
čenje, preprečujejo vdor močne svet-
lobe in toplote v prostor, omogočajo 
zasebnost ter povečujejo toplotno in 

zvočno izolacijo. Zunanje rolete in 
žaluzije skrbijo tudi za protivlomno 
varnost, saj boljši modeli vsebujejo 
protivlomne vzmeti, ki onemogoča-
jo nasilno dvigovanje le-teh, ko so 
spuščene. To je dodatek, ki ga morate 
pred nakupom pri prodajalcu preve-
riti.

Notranje žaluzije
Običajno so izdelane iz tanjše alu-
minijaste pločevine. Največkrat so 
montirane v prostoru in zagotavljajo 
senčenje in zasebnost. Obstaja velik 
izbor različnih barv in vzorcev, ki 

omogoča, da jih izbiramo poljubno in 
glede na estetske učinke. Svetloba, ki 
skozi odprte, delno priprte ali zaprte 
žaluzije prronica v prostror, se lahko 
obarva z barvo pločevine in tako na-
redi v prostoru posebno vzdušje, na 
primer modrikasto, rdečkasto ali pa 
zgolj nevtralno zasenčeno. 

Zunanje žaluzije
Izdelane so iz debelejše aluminijaste 
pločevine in jih priporočajo pred-
vsem za tiste dele stavb, ki so iz-
postavljeni direktnemu soncu in pa 
za senčenje velikih steklenih površin. 

Senčila
kot del interierja

 Besedilo: Nina Ružič Koželj

Zunanje podometne žaluzije Zunanje podometne žaluzijeNotranje žaluzije

mikaven lajf
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Zaradi širokega izbora različnih ma-
terialov in barv, jih pogosto svetuje-
jo arhitekti in uporabljajo ljudje, ki 
poleg funkcionalnih značilnosti že-
lijo izpostaviti tudi estetske učinke. 
Pogosto jih vidimo tudi na balkonih 
večstanovanjskih stavb, kjer jih ljudje 
nameščajo predvsem za senčenje in 
zastiranje radovednih pogledov. 

Rolete
Rolete so običajno iz PVC ali ALU 
materialov. V preteklosti so bile tudi 
lesene in običajno zelo težke, današ-
nji materiali pa so lažji in enostavni 
za vzdrževanje. 
Rolete, ki so navadno nameščene na 
zunanje dele oken, zagotavljajo za-
sebnost, zaščito doma pred vremen-
skimi vplivi in s posebnimi dodatki 
tudi pred vlomilci.  

Z roletami lahko dosežemo izredno 
dobro zatemnitev prostora, ščitijo 
nas pred hrupom in nam pomagajo 
varčevati pri stroških ogrevanja. Po-
leti pa pomagajo pri ohranjanju ohla-
jenega zraka v prostoru. Po nekaterih 
podatkih lahko z uporabo zaprtih 
rolet prihranimo do 80 odstotkov 
energije, ki jo porabimo za ohlajanje 
prostora. 

Rolete zagotavljajo tudi dodatno 
varnost. Tiste, ki se upravljajo s po-
močjo elektromotorja, vsebujejo pro-
tivlomne vzmeti. Te vzmeti pa lahko 
damo vgraditi tudi na rolete, ki jih 
upravljamo ročno. Vgradimo lahko 
tudi zapirala, ki prav tako prepreču-
jejo, da bi kdo dvignil roleto na silo. 
Glede na vse to, lahko trdimo, da ro-
lete poleg senčenja, toplotne in zvoč-
ne izolacije ter zastiranja pogledov, 
pomembno vplivajo tudi na varnost.
 

Zunanje nadokneske rolete

Zunanje nadometne rondo rolete

SMART HOME
aplikacije za upravljanje vašega 
doma na daljavo

Aplikacije številnih ponudnikov 
nam pomagajo upravljati tudi s 
senčili preko pametnega tele-
fona, tablice ali računalnika - s 
pomočjo enostavnega grafične-
ga vmesnika. Na daljavo lahko 
dvignemo ali spustimo rolo za-
vese, žaluzije ali druga senčila, 
ki jih upravljamo z elektromo-
torji. Prav tako lahko na daljavo 
upravljamo s številnimi drugimi 
aparaturami, kot so klimatske in 
prezračevalne naprave, luči, stav-
bno pohištvo in njegovii dodatki, 
s kamerami in podobno, odvisno 
od tega, katere naprave so pove-
zane preko stikala v stanovanju 
ali hiši. Te aplikacije omogočajo 
tudi nastavljanje programov za 
daljši čas in zagotavljanje var-
nosti z vpogledom v dom pre-
ko kamer. Ob izbiri določenega 
scenarija lahko namreč spreme-
nimo nastavitev večih naprav, 
na primer dvignemo žaluzije, 
prižgemo luč v kopalnici, zač-
nemo z ogrevanjem in podobno. 
Omenjene aplikacije omogočajo 
vključitev do 100 naprav v do-
movanju in njihovo navigacijo z 
le enim stikalom v hiši in pame-
tnim telefonom, oziroma tablico 
ali računalnikom, kjer na zaslonu 
upravljamo z aplikacijo. V doma-
čem okolju pa z vsemi aparatu-
rami, ki so povezane v omrežje, 
upravljamo z daljinskim uprav-
ljalnikom. Ponudba na tržišču je 
vsekakor vredna razmisleka. 
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Polkna
Polkna imajo svojo tradicijo in so v 
slovenskih hišah prisotna že od nek-
daj, ko so krasila majhna okna kmeč-
kih hiš. Danes so polkna prilagojena 
različnim objektom, njihova oblika 
pa postaja vse bolj funkcionalna in 
prilagojena sodobnim stavbam. Za-
gotavljajo senčenje, zasebnost, zašči-
to pred zunanjimi vplivi, delno tudi 
toplotno in zvočno izolacijo, pa tudi 
dodatno varnost. Lahko so iz različ-
nih materialov: lesa, PVC ali alumi-
nija. 

ALU polkna zaradi možnosti raz-
ličnega barvanja dopuščajo različ-
ne estetske učinke in prilagajanje 
različnim delom stavb in različnim 
stavbam sploh. Lahko gre za klasična 
majhna polkna na manjših oknih in 
za polkna s komarniki. 

Polkna brez podokvirja so lahko na-
meščena tudi neposredno na okenski 
okvir.

Zanimiva in lepa so tudi drsna pol-
kna, ki so pomemben dodatek v so-
dobni arhitekturi. So idealna rešitev 
za velike steklene površine, še zlasti 
za tiiste v pritličju, kjer opravljajo 
večnamensko funkcijo senčenja, zas-
tiranja in varnosti. V tašna polkna je 

možno vgraditi tudi elektropogon, ki 
avtomatizira in olajša odpiranje in 
zapiranje. 

Za velike steklene površine so pri-
merna tudi harmonika polkna, ki 
so hkrati tudi estetska nadgradnja 
objekta v sodobni arhitekturi, še zlas-
ti zaradi pestre izbire različnih barv. 
Ponujajo možnost različnih izvedb 
odpiranja pri parnih in neparnih 
krilih, možnost zaklepanja, kot tudi 
odpiranja in zapiranja na električni 
pogon.  

Notranja ali zunanja rolo senčila 
Ob vseh naštetih senčilih si lahko v 
interierjih izberete tudi notranja rolo 
senčila ali screen rolo senčila v šte-
vilnih barvah, ki dajejo postoru do-
datno noto, še zlasti, če se odločite za 
potisk po naročilu ali pa za barve, ki 
vplivajo na obarvanost notranje svet-
lobe. Enak učinek imajo tudi številne 
zavese, ki jih lahko pogosto in z malo 
finančnega vložka zamenjate in tako 
pričarate malce drugačno vzdušje. 

senčenje 
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aj vas navda z navdu-
šenjem, ko se znaj-
demo v prostoru z 
nekim posebnim ob-
čutkom? Ko ne gre 
zgolj za vizualizacijo 
estetskega ravnoves-

ja in dopadljivost barvne harmonije? 
Pogosto ne vemo, kaj je to, a se za tem 
najpogosteje skriva zgodba, ki nare-
kuje izraznost prostora. 

Mlade arhitekte, ki se učijo oblikova-
nja interierjev, na to opozarjajo že v 
času študija in jih spodbujajo h krea-
tivnemu in poglobljenemu reševanju 

problemov znotraj arhitekturnih re-
šitev. Ne gre samo za izkoristek tlori-
sa, ekonomično uporabo prostora in 
estetsko dovršenost. Potrebna je tudi 
zgodba, ki daje prostoru individual-
nost. 

S čim lahko zgradimo zgodbo svoje-
ga doma? Kaj nam je najbliže, najpo-
membnejše, kaj nas inspirira in kaj 
se v naših mislih poraja vedno znova 
in znova kot stalni spremljevalec? So 
to družinski predmeti iz preteklosti, 
umetniške kolekcije, knjige, svetila, 
tekstil ali kaj drugega? Morda kolo, 
motor ali celo avto? Kaj tvori zgodbo 

našega bivanja in je del vsakdanjika, 
preteklosti ali želja za prihodnost? 

Nekaj namigov za ustvarjanje zgodbe 
prijetnega interierja:

• Vašo zgodbo lahko povedo vaše 
umetniške ali polumetniške zbirke.

• V izraznost vašega doma lahko 
vključite predmete iz družinske 
preteklosti.

• Notranji prostor lahko pripovedu-
je zgodbo tudi z vključitvijo pred-
metov vaše interesne dejavnosti.

Zgodba,
 Besedilo: Nina Ružič Koželj

Prijeten dom ni le skupek predmetov, pohištva in uporabnih 

gospodinjskih aparatov. Naj bo odsev vas in vašega življenja, 

načina preživljanja prostega časa in drugih dejavnosti. 

ki jo pripoveduje prostor

K
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Umetniški in polumetniški izdelki
V prostoru jih razporedite na vidno, 
vendar ne vsiljivo mesto. Ne gre za to, 
da morebitnim obiskovalcem kažete 
svoj status, pač pa za to, da ti izdelki 
prostoru dodajo svoj šarm in zažari-
jo v svoji polni vrednosti. Tako spre-
govorijo o vašem odnosu do njih in 
dopolnjujejo zgodbo prostora s svojo 
prisotnostjo. Zavedati se moramo, da 
umetniški izdelki okrog sebe potre-
bujejo prostor in jih ni dobro stisniti 
v natlačene police in na prepolne ste-
ne. Bodite izbirčni in se odločajte za 
najpomembnejše. Ne mešajte cene-
nih izdelkov z umetniškimi in polu-
metniškimi. Razmislite, kaj vam naj-
več pomeni in naredite selekcijo. Naj 
vam ne bo žal znebiti se predmetov, 
ki so takorekoč zgolj lovilci prahu. 

Predmeti iz družinske preteklosti
Skoraj v vsaki družini obstajajo pred-
meti, ki se selijo iz roda v rod. Naj 
bodo to posamezni kosi pohištva, 

fotografije, predmeti in pripomočki 
iz gospodinjstva, predmeti s poto-
vanj in podobno. Če vam kateri od 
teh kosov pomeni zelo veliko in ob 
njem radi obujate spomine in doživ-
ljate prijetne občutke, se ga ne bojte 
vključiti v zgodbo svojega bivalnega 
prostora. 

Dober primer so tudi fotografije ot-
rok v različnih situacijah, ki vas spo-
minjajo na zanimive dogodke. Torej 
ne tiste fotografije, pri katerih gre za 
poziranje, pač pa tiste, ki so ujele za-
nimive trenutke. 
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Predmeti za vaše interesne 
dejavnosti
To ste vi, to je vaša zgodba. Govo-
ri o tem, kaj radi in z entuziazmom 
počnete, kaj vam je všeč in ob čem 
se sproščate, navdušujete in uživete. 
Nekateri imate radi glinene izdelke, 
drugi origamije, risbe, zemljevide, 
stare avtomobile - oldtajmerje, dele 
letal in še in še. Vse to je lahko del 
vašega interierja. Gre za predmete, 
ki oblikujejo vašo zgodbo in zgodbo 
vašega prostora. Lahko so na stenah, 
policah, omarah, visijo s stropov ali 
so umeščeni v kote sobe kot sodobne 
inštalacije; lahko so na tleh in s stek-
lom ločeni od neposrednih bivalnih 
prostorov, vendar vidni in vedno na 
očeh. 

Okvirju zgodbe pripada tudi 
podrobna vsebina

Če smo v predlogih za temeljni okvir 
zgodbe, ki bo vodilo za opremljanje 
prostora, našli svojo zgodbo, ji sedaj 
lahko sledimo z barvami, pohištvom 
in izkoristimo svetlobo in zračnost 

prostora tako, da bo bivanje v prosto-
ru za nas  kar najbolj prijetno. 

Za primer vzemimo na primer neko-
ga, ki se ljubiteljsko ali profesionalno 
ukvarja s kolesarjenjem. Staro ali še 
rabljeno kolo je morda prepoznal kot 
osrednji lik svoje zgodbe, ki jo bo 
vključil v interier. Vprašanje je, kje 
in kako? Če je bivalni prostor velik, 
je lahko to tudi v njem, sicer pa tudi 

na večjem hodniku ali v delovni sobi. 
Prostor zanj naj bo odmerjen tako, 
da ne bo moteče. Če pa so vsi pro-
stori premajhni, lahko vodilo zgodbe 
postane zgolj kakšen del kolesa, ki se 
ga da postaviti na omarico ali v okvir. 
Lahko tudi v več enakih okvirjev, ki 
se jih nato razstavi v prostoru ali na 
police v zaporedju. V enem na pri-
mer luč, v drugem zvonec itd.. Na 
primer, postavite jih v manjše kva-
dratne okvirje brez stekla, kjer se 
lahko predmeti preprosto nalepijo 
na ozadje. 

Pomembno vlogo v tej zgodbi bo 
igrala tudi barva oziroma več barv. 
Ker gre za dejavnost, ki se večinoma 
izvaja zunaj in je povezana z naravo, 
bi bila najbolj primerna barvna pa-
leta, ki ponazarja naravo. Na spletu 
jo najdete pod imenom “Cultivate” 
in vključuje bogato paleto zelenih, 
kredasto modrih in ostalih barv iz 
narave, kot so na primer različni 
zemeljski odtenki. K temu trendu 
pristajajo pohištvo v videzu lesa in 
številne lončnice v večjih in manjših 
posodah, ki v prostor pripeljejo sve-
žino. Ker pa govorimo o svežini, ta 
naj ne bo le navidezna, temveč naj bo 
resnično prisotna, z dobrim prezra-
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čevanjem in vzdrževanjem čistoče, ki 
sta potrebna za zaokrožitev kvalite-
tne zgodbe. 

Vsak prostor pripoveduje zgodbo
Če želimo ali ne, s tem, kako smo 
uredili prostor, sporočamo tudi ne-
kaj o sebi. Arhitekturni trendi pa 
so to zgolj nadgradili in opozarjajo, 
da je kultura bivanja pomembna in 
koristna za dobro počutje. Medtem 
ko je bilo v preteklosti pomembno 
predvsem to, da je notranjost pro-
storov kvalitetno in lepo opremlje-
na, morda celo nekoliko bahaško in 
predvsem za vpogled drugim, je da-
našnji trend obrnjen k uporabniku in 
se trudi zadovoljiti njegove potrebe. 
Poudarek je na racionalnem izkori-
ščanju prostora, zdravju in dobrem 
počutju. Estetika se prilagaja naštete-
mu in opravlja svojo vlogo, nič manj 
pomembno kot v preteklosti. Zgod-
ba se torej poglablja in se ne bohoti 
zgolj na površini.  
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b vse bolj polnih delovnikih in hitrem 
tempu življenja imamo pogosto prema-
lo znanja, izkušenj in predvsem časa, da 
bi se s tem ukvarjali sami. Kljub temu pa 
ostajajo želje, ki nam jih podjetja, kot je 
Celovito, pomagajo uresničiti. 

Zanimalo nas je, kako sta Jure Judež in Ajda 
Kolenbrand zastavila delo svojega biroja, 
da bi željam naročnikov v današnjem času, 
v hitrem tempu življenja in hkrati tudi s fi-
nančnimi omejitvami, čim bolj ustregla. 

Celovito ni “le še en biro, kjer rišemo lepe prostore”. Za-
kaj obstajamo in zakaj delamo to, kar delamo, ima globlji 
pomen. Zgodba se je začela, ko sva z Ajdo spoznala, da 
smisel našega dela ni le v tem, da rišemo vabljivo lepe 
projekte, temveč je bolj pomembno pomagati ljudem na 
celotni poti preobrazbe prostorov.

Celovita prenova doma

 Besedilo in vprašanja: Nina R. Koželj external-link-alt www.celovito.si

comment-alt comment-alt

Pogovarjali smo se z arhitek-
tom Juretom Judežem, ki je 
soustanovitelj podjetja za na-
črtovanje oblikovanja in opre-
mljanja notranjih prostorov - 
Celovito. Ja, danes takšno po-
moč potrebujemo. Zavedamo 
se, da je dom prostor, ki mora 
biti dobro izkoriščen, zdravju 
prijazen in udoben za bivanje.

Arhitekt Jure Judež, soustanovitelj Celovito

Ureditev kuhinje za najemniško stanovanje

O
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Celovita prenova doma
po vaši meri

comment-alt comment-alt

Kako je podjetje raslo in pridobilo današnje 
znanje in izkušnje? 

Ko sva pred skoraj desetimi leti, kot mlada arhitekta, za-
čela ustvarjati lastne projekte, smo delali podobne na-
pake kot vsi. Sicer zanimive ideje in enkratne oblikovne 
zamisli so večinoma ostajale le na papirju. Tiste redke, ki 
so doživele izvedbo, pa so bile pogosto drage, trajale ne-
načrtovano dolgo in vsem vpletenim povzočile nemalo 
sivih las. Seveda nam to ni bilo všeč, a drugače preprosto 
nisva znala. Z leti sva nato pridobila veliko praktičnega 
znanja in izkušenj ter ugotovila, da je razkorak med na-
črtovanjem in izvedbo nerazumen in prevelik. Zato sva 
sklenila, da ljudem lahko najbolj pomagava s tem, če jim 
stojiva ob strani v celotnem procesu gradnje ali prenove. 
Tako sva, prepričana, da je arhitekt veliko več kot le obli-
kovalec prostora, po vzoru tujih “design + build” podjetij, 
pričela z gradnjo lastne ekipe arhitektov, notranjih obli-
kovalcev, inženirjev in izvajalcev.

Kaj je tisto, kar vas loči od drugih?

Bistvena ideja podjetja Celovito je, da našim naročnikom 
prihranimo stres. Želimo, da so nad prenovo navduše-
ni od prvega do zadnjega dne. Vse naše dejavnosti so 
najprej namenjene temu, da naročnike kar se da dobro 
razumemo in ustvarimo občudovanja vredno rešitev, ki 
je prilagojena njihovemu načinu bivanja. Nato pa temu, 
da organiziramo, vodimo in nadzorujemo vso izvedbo 
strokovno, kakovostno in znotraj predvidene investicije.

Vaše delo torej ni osredotočeno zgolj na 
predloge in izrise, ki bi jih nato predali grad-
benim in drugim delavcem, stranke pa bi se 
same mučile z izvajalci in pri tem izgubljale 
živce?

Tako je. Predlogi in izrisi so le začetek. Načrti sami po 
sebi namreč niso dovolj. Izbiranje izvajalcev, tolmačenje 
ponudb, reševanje in usklajevanje sprememb in nepred-
videnih del, usklajevanje izvajalcev in nadzor kakovosti 
izvedenih del so stalnica, ki marsikomu (s)krajša spanec. 
Zato se nama je zdelo, da smo arhitekti, ki smo zasnovali 
objekt, prenovo ali opremo tisti, ki smo najbolj primerni, 
da za projekt skrbimo od njegovega začetka, torej ideje, 
pa vse do konca - vselitve.
 

Ureditev spalnice za najemniško stanovanje

Ureditev dnevnega prostora za najemniško stanovanje >
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Kdo so vaše stranke? 

Predvsem ljudje, ki se lotevajo večjih prenov in jih zmrazi 
že ob sami misliji na to, kaj vse to za seboj povleče. Pona-
vadi so to ljudje, ki že imajo za seboj eno (slabo) izkušnjo, 
ko so se sami lotili in si ne želijo še enkrat storiti podobne 
napake. Želijo nekoga, ki mu lahko zaupajo, da bo stal za 
celotnim projektom.
 

Kolikšen kupček denarja že zadostuje za 
minimalne spremembe v bivanjskem pro-
storu? 

Pravzaprav nič. Tudi z iznajdljivostjo, spretnimi rokami 
in nekaj časa se da marsikaj postoriti.
 

Na kaj ste pozorni, ko začnete s preobliko-
vanjem nekega notranjega prostora?

Predvsem na to, kdo so ljudje, ki bodo prostor uporabljali. 
Kako živijo? Kakšne želje imajo? Kaj jim je všeč in kaj jih 
moti? Prostor sam po sebi nudi tisoče možnosti, a ljudje 
smo tisti, ki bomo prostor uporabljali in zato je najbolj 
pomembno, da dodobra spoznamo te ljudi.

Katere projekte bi izpostavili? Na spletnih 
straneh predstavljate nekaj prenov različ-
nih stanovanj in finančni vložki so definirani. 
To se mi zdi praktično, saj si lahko naročnik 
vsaj približno predstavlja, kaj lahko dobi za 
kakšen denar.

Eden bolj zanimivih projektov je vsekakor "Ko stara ga-
raža postane udoben dom". Predvsem zato, ker smo us-
peli najti rešitev za družino, ki si jo sami niti niso uspeli 
predstavljati, da je sploh mogoča - torej garažo spremeni-
ti v prijetno stanovanje.
Drugi zanimiv projekt je prenova hiše iz sedemdesetih, 
kjer gre za tipično slovensko hišo iz 70. let, z nefunkcio-
nalnimi prostori, katero smo uspeli z racionalno prenovo 
preobraziti v prijeten in sodoben dom. 

Še ena zanimiva prenova je: "Tudi najemniško stanova-
nje naj bo prijetno za bivanje", kjer smo preuredili del 
hiše v stanovanje, ki je bilo namenjeno oddajanju. Veliko 
slovenskih hiš je namreč prevelikih za današnje načine 
življenja, obenem pa prenova predstavlja velik finančni 
zalogaj. Tako je lahko preureditev v dvostanovanjsko hišo 
lahko rešitev za lastnike, saj z oddajanjem dela hiše v na-
jem, lahko pokrijejo del stroška investicije v obnovo.

Koliko pri načrtovanju sledite trenutnim 
trendom in koliko ostajate pri tradiciji? 
Trendi se namreč tako hitro spreminjajo, da 
jim skoraj ni mogoče sproti slediti v prilaga-
janju že opremljenih stanovanj?

Na trende se pravzaprav ne oziramo. Ponavadi ljudje 
pridejo k nam z neko predstavo, kaj jim je všeč in kaj ni. 
Včasih je ta predstava že dokaj dodelana, spet drugič pot-
rebuje našo pomoč, da iz množice različnih stilov izlušči-
mo tistega, ki je njim najbolj pisan na kožo.

Kakšne spremembe predlagate tistim, ki bi 
radi svoja domovanja zgolj osvežili? Kakšnih 
sprememb naj se lotijo, če ne želijo v celoti 
posegati v obstoječe dele stanovanja?

Za začetek se morajo vprašati, kaj zares potrebujejo, kaj 
je odveč? Tako stilsko kot prostorsko. Pogosto si namreč 
ustvarimo kaos ravno s tem, ko imamo preveč stvari. Pre-
več različnih stilov, preveč navlake, preveč barv... S tem 
preveč zasitimo prostor. Prvi koraj naj bo torej ta, da očis-
timo vse tisto, kar nam je že sedaj v napoto ali nam ni 
všeč. Tako bomo ustvarili prostor za nekaj novega. To je 
lahko že enostavna sprememba barve na steni ali kos po-
hištva, ki smo si ga že dolgo želeli. Nato lahko postopoma 
počasi dodajajmo nove stvari ali zamenjamo obsotječe 
kose opreme z novimi... Uporabite spletne portale za na-
kup in prodajo opreme. Pogosto lahko marsikaj zanimi-
vega najdete tudi iz druge roke. Pazite na skladnost oblik, 
materialov in ustvarjanje poudarkov.

 

comment-alt comment-alt

Preoblikovanje stare garaže v udoben dom

Preureditev stare garaže v udoben dom



mikaven lajf

Trenuto se kot odziv na minimalizem pri no-
tranjem opremljanju pojavlja maksimalizem, 
vsaj v nekaterih segmentih, kot so na primer 
tapete in kombinacije različnih, tudi globo-
kih ter močnih barv in podobno. Kaj bi rekli 
glede teh trendov? 

Dejstvo je, da trendi vseskozi nihajo, kot nihalo - iz ene-
ga ekstrema v drugega. Predvsem močni trendi, kot so 
skrajni minimalizem ali kričeči maksimalizem, hitro iz-
gubijo svojo privlačnost. Predvsem pa bi svetoval, da naj 
se ljudje ne ozirajo po trendih, temveč po tem, kaj jim je 
najbolj blizu, v skladu z njihovo osebnostjo in v kakšnem 
prostoru se najbolje počutijo. Kadar govorimo o domu, 
je to tisto, kar je najbolj pomembno. Drugače je seveda, 
ko govorimo o opremi trgovin, lokalov in drugih javnih 
objektov, ki morajo izžarevati neko zgodbo.

Vaše podjetje vključuje kar nekaj sodelav-
cev. Kako si delite delo arhitekti?

Trenutno smo v ekipi štirje arhitekti in gradbeni inženir. 
Arhitekti si delo delimo predvsem glede na znanje in iz-
kušnje ter katero delo komu bolj leži. Včasih to pomeni, 
da nekdo prevzame določen projekt (ali del projekta), ker 
mu je le-ta stilsko bližje. 

Kako pa poteka prenova doma, ko se stran-
ka odloči za spremembo in potrdi načrt?

Ko pridemo do končne rešitve, pripravimo podroben po-
pis del in predračun za izvedbo. Nato organiziramo celot-
no izvedbo tako, da pripravimo terminski plan, izberemo 
podizvajalce, ki bodo izvedli potrebna dela, nato pa koor-
diniramo celotno dobavo in dela, ki so potrebna, vključ-
no z obešanjem zaves, če je to predvideno v projektu.
 

Kakšni so odzivi vaših strank? S čim so naj-
bolj zadovoljni?

Naše stranke vsekakor najbolj pogosto pohvalijo, kako 
veseli so, da smo za vse poskrbeli mi in se jim ni bilo pot-
rebno z ničemer ukvarjati in smo se držali zastavljenega 
proračuna.
 

Bi našim bralcem za konec predlagali kakšno 
pomladno popestritev, ki ji bodo kos sami?

Morda, kar sem že prej omenil - pomlad je ravno pravi 
čas, da odvržete ali podarite stvari, ki so odslužile svoje-
mu namenu, jih zares ne potrebujete več in vam ne dajejo 
več občutka zadovoljstva. Tako boste naredili prostor za 
nove, ki so lahko tudi reciklirane, in bodo prišle tako tudi 
bolj do izraza. 

intervju

comment-alt comment-alt

Preureditev stare garaže v udoben dom Vse fotografije so avtorske in iz arhiva Celovito, d. o. o.



5 8

Trendi opremljanja interierjev se spreminjajo precej hitro in 

v celoti jim seveda ne moremo slediti. Zaradi ekološke osveš-

čenosti tudi upamo, da se bo najbolj od vseh prijel trend reci-

klaže, s pomočjo katerega ustvarjamo manj odpadkov. Sicer 

pa spremembe lahko uvajamo počasi, in pazljivo dodajamo 

novosti že obstoječi ureditvi stanovanja. Pomembna je pred-

vsem nekakšna logika usklajenosti.

 Besedilo: Nina Ružič Koželj in Nežika Čulk

Trendi
za opremo interierjev 2020

etošnji trendi poudarjajo 
ustvarjalne, drzne in za-
bavne interierje, pa tudi 
umirjene in zamaknje-
no brezčasne zemeljske 
barve. Že nekaj časa in 

seveda tudi letos bo moderno do-
polnjevanje opreme z dizajnerskimi 
kosi, po drugi strani pa tudi s kosi, 
oblazinjenimi z žametom, ki je naj-
bolj moden material sezone; vključ-
no z maksimalistično oblikovanimi 

tapetami in velikimi cvetličnimi 
vzorci. Ne smemo pa spregledati tudi 
geometrijskih vzorcev, drzne mono-
kromatičnosti, globokih odtenkov 
posameznih barv in kombinacijo ok-
roglih linij z ravnimi. 

mikaven lajf v trendu
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Od minimalizma smo se v neki točki 
premaknili k maksimalizmu in na-
sičenosti. Poudarjamo pa tudi kva-
liteto in zdravju prijazno okolje. Še 
vedno sledimo izbranim in zdravju 
neškodljivim materialom ter svetlobi - 
tako umetni kot pravi. Ob kvalitetnih 
steklenih površinah, ki omogočajo 
veliko zunanje svetlobe in pri tem ne 
izpuščajo notranje energije iz prosto-
rov, se lahko z notranjimi postavit-
vami novih trendov igramo kolikor 
želimo, vendar v nekem redu, ki za-
gotavlja sinhrono zgodbo.

Zgornje palete zrcalijo sliko sodob-
nega življenja in sveta. So bolj zadr-
žane kot prejšnja leta, bolj umirjene. 
Nanje vpliva narava. Toni so nev-

tralni, mehki in prefinjeni. Občutek 
zbledelosti govori o mirnosti, kar 
v hitrem tempu življenja izjemno 
potrebujemo. 

Barvni trendi letošnjega leta 
Nekatere barve so večne. Črna, bela, kremna in siva so barve, ki so vedno 
v trendu. Letos pa jih dopolnjujejo štiri osnovne barvne palete, ki jih v angle-
škem jeziku imenujemo: 

Indulge

Cultivate
Comeback

Grounded
v letu 2020 bodo 
najpomembnejše 
naslednje smernice:
 
-  maksimalizem in veliki 

motivi,
- recikliranje,
- kovine,
- nove barvne palete,
- žamet,
- geometrijski vzorci.

Na kratko
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 Besedilo: Nina R. Koželj in Nežika Čulk

Barvna paleta “Comeback” zajema odraz potovanj, 

avantur, bega pred kaosom življenja.

Predstavljajo jo naslednje barve: modri toni, topla 

bordo barva, rja, barva gorčice in druge. Skupaj 

ustvarjajo občutek miru.

Barvna paleta se dobro ujema s sodobnim stilom 

stoletja ali z domovi, ki združujejo vintage in starin-

ske kose z novim in sodobnim. Pomaga nam ustva-

riti nekakšen eklektičen videz.

Osredotočena je tudi na oblikovalsko klasiko 1920–

50-ih let, na primer Bauhaus, gibanja za umetnost 

in obrt. Ustvarja mešanico osebnosti, dediščine in 

občutka domačnosti.

Nenavadno mešanico dekorja lahko spretno zdru-

žimo s skupno barvno paleto, kot je izbor modre in 

zelene barve v kombinaciji s svežo belo in poudarki 

vijolične, rdeče in oranžne.

Bordo Rjasta

Kraljevo
modra

Sinje
siva

Akvamarin

Gorčica

Comeback paleta

Comeback

mikaven lajf v trendu
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Čajna
zelena

Turkizna
globina

Zlata
zora

Kredasto
modra

Bledo
vino

Peščena

Cultivate paleta

Ta barvna paleta teži k vnašanju elementov iz na-

rave v notranjost, zato v njej najdemo mirne in 

nežno zelene odtenke, ki se prepletajo z odtenki 

kredasto modre, globoke slive in z zemeljskimi 

toni - popoln kontrast.

Barvna paleta Cultivate predstavlja regeneracijo. 

Potreba, ki jo čutimo po prekinitvi kontakta z di-

gitalnim svetom, nas poziva k ponovni povezavi 

z elementi narave. S svojo pomirjujočo umirje-

nostjo vpliva na vrvež mestnega življenja. Dom 

s tem ni več kraj za počitek in okrevanje, ampak 

kraj, kjer dobimo navdih in se počutimo preroje-

ne. Ta barvna paleta omogoča, da osebno poču-

tje pride v ospredje in simbolizira mirno zatočiš-

če doma, kjer se lahko umirimo, osredotočimo in 

regeneriramo. Opominja nas, da lahko uživamo 

v preprostih stvareh, v svetu čudovite botanike, 

svežega zraka in naravne svetlobe. S svojimi bar-

vami in vzorci nam pomaga, da se globoko po-

vežemo z naravo. Ob tem lahko poiščemo inova-

tivne načine, kako prinesti elemente iz narave v 

notranjost. Ta paleta predstavlja nežno plastenje 

zelenja, ki krepi našo povezanost z naravo.

Cultivate
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Grounded
Barvna paleta “Grounded” odraža ideje rokodelstva, 

avtentičnosti in podcenjenih lepot. Osredotoča se na 

združen in nezapleten interier. Vključuje nevtralne od-

tenke biskvitne in karamelne barve ter barvne tone 

utišane sivke in terakote. Pridušen rdeč odtenek in 

terakotni poudarki dodajo toplino in raznolikost. Od-

lično se kombinira z zlatimi odtenki.

Ta barvna paleta nas navdihuje, da se vrnemo k na-

čelu preprostega in nezapletenega življenja s pristo-

pom: manj je več.

K tej paleti sodijo naravni materiali, ki vzbujajo čustva 

s surovo lepoto teksture. V popolnem ravnovesju te-

kstur in tonske palete najdemo ključ do lepe minimal-

ne notranjosti. Sem spada tudi pohištvo iz materialov, 

kot sta ratan in izbran tekstil, na primer žamet.

Surovi materiali so lahko inovativno dodelani, tudi vi-

sokotehnološko, vendar še vedno vabijo človeški do-

tik. Preteklost ostaja prisotna z dodatki vintage pred-

metov, časovno obrabljenega tekstila in srčnostjo 

domače postrežbe. 

Smreka
Sivkina

lila

Morska
sivina

Pečena
glina

Umazana 
rožnata

Puder
rožnata

Star
vrv

Kremenčeva
rožnata

Grounded paleta



mikaven lajf

6 3

v trendu

orda vam bo katera 
izmed smernic poma-
gala do ideje za kakšno 
spremembo v doma-
čem kotičku, še zlasti, 

če izhajate iz preteklega minimaliz-
ma in vaš dom še ni prepoln. Pazite 
predvsem, da kljub nekaterim nače-
lom maksimalizma (vzorčaste tapete, 
močne oziroma globoke barve itd.) 
stanovanja ne prezasitite z močnimi 
efekti, kajti v tem primeru, lahko de-
luje na vas z agresijo vizualnih spo-
ročil. Sprememb se lotevajte z občut-
kom, korak za korakom in v sozvočju 
z obstoječo ureditvijo prostora. Za 
začetek morda le z novim opleskom 
kakšne stene in zanimivimi tekstilni-
mi dodatki, z izbranim dizajnerskim 
kosom pohištva ali z recikliranim 
dodatkom. 

Indulge
Ta bogata in dramatična paleta govori o bujnem ro-

mantičnem slogu. Dobro se obnese z lesom, kot tudi 

z modnim žametom. Ponaša z barvami, kot so bordo, 

rjava, terakota, korale in barvni odtenki jajčevca.

Izbor teh barv ustreza našim željam po “odklopu”, ki 

si ga želimo zaradi vse večje obremenjenosti in težnje 

po sprostitvi. “Indulge” paleta deluje na nas pomirju-

joče in domače, blizu zemlji in njenim plodovom. Od-

pelje nas daleč stran “od ponorelega sveta”.

Svetla
lila

Svetla
roza

Perla 
peščena

Peščena
oker

Peščena 
roza

Sladka 
kamelija

Čudoviti
melancan

Globoka
lila

Indulge paleta

M
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okrat lahko osvežimo 
svoj dom s kreativ-
nimi dekoracijami, 
ki bodo privzdignile 
svežino prihajajoče 
pomladi tudi v na-

šem domu. Ne le zgodnjejše sonca 
ter svetloba in sončni žarki, ki bodo 
vstopili v naša domovanja skozi okna 
in zasteklejne prostore, pač pa tudi 
prvi brstiči, zeleni poganjki vej, tuli-
pani, trobentice, sveže nasajena trava, 
zvončki, teloh in kreativno obarva-
ni pirhi bodo pomladili dom in mu 
vdihnili nova pričakovanja,  ki jih s 
seboj prinaša pomlad. 

Barvne palete letošnjih interierjev so 
kredaste barve, svetljene in po dru-
gi strani tudi globoke. Pravi hit, ki 
naj bi se uporabljal kot dodatek, pa 
je roza barva. Tudi ta naj bo delno 
zamegljena in v videzu žameta ali 
vintage predmetov, na primer starih 
okvirjev, vaz in podobno. 

V stilu notranjega opremljanja do-
movanj in s pravšnjo mero usklaje-
vanja z našim obstoječim interierjem, 
se lahko lotimo pomladnih dekoracij. 
Tokrat malo drugače. 

Za dekoracije s pomladnim cvetjem 
izberimo manjša obrabljena vedra 
ali stare glinene posode. Namesto 
vaz lahko uporabimo tudi prazne 
steklene kozarce za vlaganje, ki bodo 

dali dekoraciji videz prvinskosti in 
preprostosti. 

Travo lahko posejemo v kubasto obli-
kovana lesena korita in jih drugega 
ob drugem razporedimo na okensko 
polico. Semena bodo vzklila zelo hit-
ro, potem pa bo najbolje, da travo 
strižemo na višino približno desetih 
centimetrov. Prijala bo tudi kakšni 
domači muci.

Pomladne
dekoracije doma Besedilo: Nina Ružič Koželj

T

mikaven lajf inspiracija
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Pomladne dekoracije poskusite obli-
kovati z vintage predmeti, na primer 
s starimi pladnji, emailiranimi zali-
valkami, lonci iz gline ali emaila, z 
rustikalnimi skodelicami, ki so lah-
ko tudi obkrušene, s kamnitimi ali 
kovinskimi krožniki, skratka z vsem, 
kar v vas zbuja občutke iz preteklosti. 
Kot kontrast temu pa dodajte simbo-
le prebujajoče se narave: pomladno 
cvetje, brsteče veje, rastočo travo in 
drugo zelenje. 

Okrasite pirhe nekoliko drugače
Pridajte tradiciji nekaj sodobnega. 
Pirhe pobarvajte v modnih barvah. 
Zelo enostavno bo, če izberete dva 
siva odtenka, ju dopolnite z drobni-
mi črnimi dodatki, kot kontrast pa 
nekaj pirhov pobarvate ali okrasite z 
roza bravo. 
Pirhe okrasite z modernimi vzorci. 
Lahko s črkami, kratkimi besedili ali 
z geometrijskimi vzorci. To najlažje 
naredite z otroškimi štampiljkami ali 
s štampiljkami iz krompirja. Lahko 
pa tudi s čopiči in z otroškimi prstni-
mi barvami ali temperami. Uporabi-
te lahko tudi šablone, tako za črke kot 
tudi za geometrijske vzorce. 

Ob uporabi roza barve ste lahko 
malo bolj nežni in uporabite mehkej-
še oblike, kroge, pike, različne oble 
in poloble oblike. Dodajate lahko 
okraske iz črne in sive barve. Če se 
odločite za pike, jih na jajce nanašate 
s čopičem z dovolj gosto in hitro se 
sušečo bravo. 

Druga barvna paleta lahko izhaja iz 
zelene barve. Uporabite dve različni 
zeleni barvi in nekaj pirhih dodajte 
tudi zemeljske in obledelo vijolične 
barve, ki spominjajo na španski be-
zeg. K tej paleti sodijo mehkejši vzor-
ci, okrogle oblike, linije razgibane 
trave ali določenih listov lončnic ali 
drugih raastlin. Lahko si pomagate 
tudi s polaganjem listov na jajca in 
ovijanjem v najlonske nogavice, pre-
den potopite jajce v določen zelen 
odtenek barve. 

Moderne so tudi zemeljske barve, ki 
jih lahko vselej kombinirate s črno in 
belo barvo. 

Pri postavitvi pirhov na vidno mes-
to bodite inovativni. Postavite jih na 
krožnik med posajeno pomladno ze-
lenje, na košarico iz vej z mačicami 
ali na pletena kovinska ogrodja, ki 
sicer služijo za sveče ali sadje. 

inspiracija
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inspiracija

V vaze dajte razgibane veje brez listja 
(ne vrbove, ki so že prevečkrat upo-
rabljene), dodajte kakšno belo po-
mladno rožo in jajce, obarvano v sivi, 
črni in roza barvi, z modnimi vzorci 
ali s črkovnim sporočilom. Vse sku-
paj postvite v izvirno izbran kozarec 
ali posodo. Imelo bo pridih preteklo-
sti z obljubo prihodnosti.

Skratka, pomladi dajte možnost, da 
se razbohoti v vašem domu. Naj vas 
razveseli po dolgi zimi in pričara 

vzdušje ponovnega vznikanja, rados-
ti in novih podvigov. To, kar običaj-
no vidite skozi svoja okna, če imate 
srečo in vaš dom obdaja tudi narava 
in ne zgolj beton, spustite v notranje 
prostore in uživajte v svežini doma. 

Cvetlične dekoracije za poletje
Tudi poleti lahko del narave prene-
sete v notranje prostore in hkrati 
osvežite tudi balkone in terase. Tako 

bo meja med zunanjim in notranjim 
prostorom bolj zamegljena in bivalni 
prostor bo prijetnejši.

Združite sprehode v naravo z deko-
riranjem doma. Naberite travniške 
rože in zelenje, lahko tudi lepo raz-
raščene pleveli in jih sestavite v goste 
šopke. Tudi za te šopke so primerni 
lepi stekleni kozarci za vlaganje. Lah-
ko so veliki, visoki, nizki, majhni, 
primerni za posamezen šopek. Ker 
bo kozarec enostaven, bo šopek bolj 
očiten, vidna bodo tudi stebla, ki so 
prav tako lepa, sveža in zelena. 

Če imate doma vrt, lahko pisano 
cvetje naberete tudi na nejm, ali pa 
ga kupite na tržnici in ga oblikujete 
v pestre romantične šopke z veliko 
zelenja. Zelo ljubki so nizki šopki z 
veliko cvetovi in zelenimi dodatki. 
Balkon pa tokrat popestrite tudi 
z vodo. V korita, ki ne prepuščajo 
vlage, nalijte vodo in vanje posadite 
manj občutljive vodne rastline. Pri-
sotnost vode namreč daje občutek 
svežine, kar v poletni vročini dobro 
dene. Okoli te posode lahko nastavi-
te tudi takšne s trajnicami in enole-
tnicami. Če imate dovolj prostora, si 
omislite še posodo z majhno vodno 
fontano, katere zvok vas bo prav tako 

“osveževal” z asociacijami na žubore-
nje potočkov in slapov v naravi. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Za sodelovanje v nagradni križanki mora sodelujoči poslati mail 
z geslom, ki ga vpiše v zelena polja in s svojimi osebnimi podatki 
na info@mikavenlajf.si s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA 
MIKAVEN LAJF. 
Nagradna igra traja od 10. 3. 2020 do 10. 6. 2020. Dobitnika 
glavne nagrade bomo objavili 18. 6. 2020 na spletni strani www.
mikavenlajf.si.

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo poslali pravilno rešitev – geslo, 
bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado in sicer:

Kopanje za 2 osebi v Rimskih termah
Ponudba vključuje celodnevno kopanje v termalnem bazenskem 
kompleksu, urejenem v rimskem stilu. Pravila nagradne igre si 
lahko preberete na www.mikavenlajf.si.

www.rimske-terme.si

PRIŠEL, VIDEL, UŽIVAL
HEDONISTIČNO RAZVAJANJE V RIMSKIH TERMAH

Križanka
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Naslednja številka  
izide septembra 2020.
Poiščite svoj izvod  
v vaši najljubši kavarni, 
frizerskem salonu, 
knjižnici, v salonih 
podjetja MIK Celje 
po Sloveniji in še kje…

Delite revijo s svojimi 
dragimi, prijatelji, 
sodelavci in znanci,  
tudi v spletni obliki. 

Obiščite 
mikavenlajf.si
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