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MIKova PVC okna v različnih 
barvnih izvedbah odlikuje 

možnost izvedbe z akrilnim 
barvnim nanosom, ki podaljša 
življenjsko dobo vaših oken in 

ohrani sijoče barve. Te pa bodo 
dopolnile videz vašega doma. 

Ko se odločate za investicijo v PVC okna, je 
prav, da zanjo dobite kar največ za vaš denar.

PVC OKNA Z AKRILNIM NANOSOM

10x debelejši 
zaščitni nanos

v primerjavi 
z lakom.

AKRIL

LAK

Enostavna
odprava 

površinskih 
poškodb.

80%

20%

Odpornost na visoke 
temperature.  
40% manjše  
pregrevanje 

okenskega profila, 
kot pri barvanih ali 

foliranih oknih. 

Akril se ne 
lušči in 

ne odstopa tako 
kot običajen 
lak ali folija. 

 20 let garancije 
na akrilni nanos 

v primerjavi 
s 5-letno garancijo 

na standardne 
barvne folije.

VS 20 
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5 
LET

BARVNE IZVEDBE AKRILNEGA NANOSA:

STANDARDNI ODTENKI

SPOZNAJTE PREDNOSTI AKRILNEGA NANOSA: 

20 let garancije na akrilni nanos 
Najboljša zaščita PVC oken proti praskam, umazaniji in atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE

080 12 24
POKLIČITE BREZPLAČNO

PVC OKNA ZA
VEČ GENERACIJ

PVC okna z akrilnim nanosom so izjemno odporna proti praskam in 
umazaniji, prav tako akrilni nanos pri visokih zunanjih temperaturah 
zagotavlja 40% manjše pregrevanje okenskih profilov, kar dodatno 
prispeva k povečani statični stabilnosti oken. Obstojnost in svetleče 
barve akrilnega nanosa sta posledici posebnega postopka koekstruzije, 
v katerem so molekule akrilnega nanosa združene z molekulami 
osnovnega PVC materiala.

Akrilni nanos je ekskluzivna inovacija 
nemškega proizvajalca PVC okenskih 
profilov Gealan, ki so ključni del 
MIKovega PVC stavbnega pohištva.

NESTANDARDNI ODTENKI

RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703
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RAL 9016

PREMIUM BELA

RAL 9005RAL 7015 RAL 7040 RAL 9010
samo v
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INNOVATION MIT SYSTEM

Izboljšujemo kakovost 
vašega bivanja.
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Drage bralke in bralci,

spet se srečujemo, tokrat v drugem letnem času. Bliža 
se jesen in z njo malce hladnejše vreme, ki pa ga bomo 
ogreli s svežimi idejami. Sprehodili se bomo skozi 
nasvete arhitektke, ki skrbi za udobno bivanje svojih 
naročnikov, pa z idejami o popestritvi doma in kvalitetnim 
ogrevanjem, dogrevanjem z malenkostmi, ki pomagajo 
ustvariti prijeten bivalni prostor.

Kot vedno so naše teme povezane tudi z zdravim in 
varnim bivanjem v objemu vašega doma. Za vas smo 
poiskali tudi “Bonbončke”, ki vas bodo navdihnili in vas 
morda usmerili v popestritev interierjev.

Nekaj prostora posvečamo tudi družbeno odgovornim 
akcijam in ljudem, ki tem dejavnostim posvečajo 
svoj prosti čas, iznajdljivost in delavnost, opozarjajo 
na neenakosti v družbi in se borijo za boljšo družbo. 
Sprehodili smo se tudi po Jakobovi poti ali El Camino  
de Santiago in posredovali utrinke s poti sproščanja in 
iskanja novih vsebin.

Uživajte v mikavnih vsebinah in ustvarjajte boljši jutri.
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Za boljše počutje in kvalitetno bivanje

Dom je prostor, kjer se morate počutiti prijetno. Toplino, ki si 

jo zaželite jeseni, ko vročina poletja že ugaša, lahko pričara-

te sami. Če smo malce poetični, lahko rečemo, da se toplina 

doma pretaka od zunaj navznoter, pa tudi od znotraj navzven: 

induktivno/deduktivno. Tudi ljudje smo lahko topli: prijazni, ra-

zumevajoči, nasmejani, ali pa hladni: resni, ostri neempatič-

ni. Okoli sebe ustvarjamo okolje, ki ga zaznamujemo s svo-

jim pogledom na svet. Zato opremljanje interierja izhaja tudi 

iz našega notranjega počutja in dojemanja okolice. Lahko pa 

nam dom opremi nekdo drug, na primer strokovnjak, in nam 

tako pričara počutje, ki smo ga prej pogrešali.

Toplina

 Besedilo: Nina R. Koželj 

nasveti

in udobje doma
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nasveti

sak dom je zgodba zase 
in pišemo jo vsi, ki se lotimo opre-

mljanja prostora. Morda lahko najde-
mo navdih pri izbranih oblikovalcih, a 
prav tako kot njih opisuje njihov stil, 
bo naš izbor določenih izdelkov naka-
zoval, kako razmišljamo in kaj si želi-
mo. Ob tem pa nas bodo vodile tudi 
določene smernice, ki se skozi medije 
neslišno prikradejo v našo podzavest in 
zapustijo določen vpliv.

 V

Tudi mi vam bomo ponudili nekaj namigov, 

kako ustvariti toplo in prijetno vzdušje v stanovanju 

ali hiši oziroma, kako ustvariti toplino doma.

Odeje iz debelih niti

Že nekaj časa so v modi, a so tudi 
praktične, ročno pletene odeje iz de-
belih niti volne ali sintetike. So neka-
kšna sentimentalna vrnitev v čas roč-
nih del in so prijetne z večih vidikov. 
Lahko so kupljene ali narejene doma, 
pri čemer dobijo tudi določeno senti-
mentalno vrednost. So različnih oblik 
in velikosti, primerne za otroške pos-
teljice, za pokrivanje nog ob sedenju 
na fotelju, za pokrivanje celotnega te-
lesa ali zgolj kot okras na postelji.

Ročna dela so ponovno "in".

Odeja iz debelih niti pričara toplino.
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nasveti

Dekorativne blazine

Pletenim odejam lahko sledijo 
tudi pletene blazine. Naj bodo 
čim bolj mehke in prijetne na 
otip. Barve pa usklajene z ostali-
mi elementi v prostoru, naj bo to 
harmonično ali pa kontrastno. V 
tem primeru se lahko poigramo 
z uigranimi barvami jeseni ali pa 
s pestrimi kontrastnimi barvami, 
ki nam ugajajo.

Tople barve zaves

Tudi zavese pogosto niso visok 
strošek, a lahko temeljito spreme-
nijo “zgodbo” prostora. Svetlobo z 
oken lahko zagrinjajo, samo zas-
tirajo, spuščajo sončne žarke sko-
zi luknjice v tekstilu in podobno. 
Tekstil je lahko mehko padajoč ali 
trden, napet v trak. Lahko je debel, 
tanek, prosojen, skoraj plastič-
no trden. Barve pa s svojo paleto 
možnosti tako ali tako spregovo-
rijo po svoje. Najbolj pomembno 
pa je, da skrbno izberemo ta skro-
men dodatek, ki lahko pričara iz-
jemno vzdušje.
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Jesenska tihožitja kot 
umetniške inštalacije
 
Sodobni trendi namesto rož v šopkih 
ponujajo prave inštalacije različnih 
predmetov. Ni nujno, da imamo v 
vazah samo cvetje in cvetoče veje, pa 
zelenje, storže in podobno. Tradicio-
nalnega šopka, kot nekakšnega tihoži-
tja, se lahko lotimo na različne načine 
in z njim vzbudimo določene občutke 
in odzive. Lahko gre za kolekcijo raz-
ličnih lučk, starih žarnic, klopk volne, 
suhega sadja, česarkoli, kar si želimo 
videti v prostoru in se da tudi primer-
no oblikovati. Pri tem imamo na voljo 
številne podporne elemente, ki nam 
pomagajo ustvariti konstrukcijo ozi-
roma vmesno vezje za aranžmaje, ki 
jih želimo pripraviti. Številne trgovine 
danes ponujajo materiale za aranžira-
nje po izjemno ugodnih cenah in z 
malo domišljije lahko ustvarimo pra-
ve male umetnine.

Topla svetloba
 
V prostoru, kjer se želite počutiti res-
nično toplo, lahko za nekaj časa zame-
njate žarnice, ki oddajajo toplejšo, ru-
menkasto svetlobo. Še zlasti, če v tem 
prostoru ne opravlajate natančnih del, 
na primer v dnevnem prostoru. Za 
morebitno prebiranje literature pa si 
pustite še kakšno močnejšo belo žar-
nico, ki jo boste prižgali zgolj po pot-
rebi. Lahko si omislite tudi novo sen-
čilo za namizno luč ali pa osvetljavo, 
ki je premična, malo prerazporedite 
in pričarate drugačno vzdušje.
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Arhitekturni trendi

 Besedilo in vprašanja: Nina R. Koželj

comment-alt comment-alt

Marsikdo se še vedno vpraša, 

zakaj bi pri opremljanju doma 

potreboval nasvet arhitekta, če 

pa je v široki ponudbi trgovcev 

na voljo vse, kar potrebujemo. 

Prostor bomo pa že znali malo 

premeriti in zapolniti. Tako se 

v poplavi ponudb zanašamo 

na lastno presojo in skušamo 

privarčevati, biti domiselni in 

edinstveni, kar pa se pogosto 

spremeni v razočaranje, ko 

ugotovimo, da po postavitvi 

predmetov v prostor nismo 

zadovoljni. Moti nas nekaj tu in 

nekaj tam. 

intervju

nergija v prostoru ni več tisto, kar bi mora-
la biti. Dom je namreč prostor, v katerem 
se moramo počutiti prijetno in vse v njem 
mora služiti nam. Gibanje po prostoru 
mora potekati tekoče, stvari v njem mora-
jo biti urejene in enostavno dostopne; in 

ker je notranji prostor, torej sama nepremičnina, tudi naj-
višji strošek doma, mora biti le-ta tudi odlično izkoriščen, 

za bivanje pa zdrav in uporaben. Prav to nam poskušajo 
omogočiti arhitekti, ki se ukvarjajo z notranjim oblikova-
njem prostorov. 

Pogovarjali smo se z mlado arhitektko Tino Semolič, ki 
pri svojem delu odlično lovi ravnotežje med željami na-
ročnikov in svojim poznavanjem arhitekturnih značil-
nosti v širšem smislu. 

Pogovor s predstavnico mlajše generacije arhitektov, 

Tino Semolič
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Arhitekturni trendi

comment-alt comment-alt

Tina Semolič deluje znotraj skupine Ropot Group, ki se 
ukvarja s snovanjem in prenavaljanjem arhitekture, sta-
novanj in javnih prostorov. Sama pravi, da predvsem v 
smislu nove zasnove prostora in opreme, ki je popolno-
ma »krojena« po življenjskemu stilu novega uporabnika. 

Njeno delo pa v širšem smislu zajema snovanje popolno-
ma nove arhitekture in interierja kot tudi rekonstrukcije 
obstoječih objektov in preoblikovanje le-teh po novih ži-
vljenjskih smernicah. 

O pomenu načrtovanja prostora, odgovarja Semoličeva 
takole: “Prostor, kjer se zadržujemo in gibamo ves čas 
vpliva na nas. Včasih se tega zelo zavedamo, drugič pa na 
nas vpliva podzavestno. Najbolj pa to občutimo takrat, ko 
se v nekem interierju počutimo neprijetno ali nasprotno 
zelo dobro in sproščujoče. Samo pomislite na temačno 
ulico ali zatemnjen hodnik v podzemni železnici, najraje 
bi stekel skozi, v prijetni svetli in stilsko zasnovani kavarni 
bi ob oknu lahko preživeli celo popoldne. Danes ogrom-
no časa preživimo v zaprtih prostorih in vpliv zasnove in 
uporabniške izkušnje arhitekture in interierja nezavedno 
zelo vpliva na počutje, storilnost in medsebojne odnose. 
Tega se zelo dobro zavedajo vsa napredna podjetja, zato 
opremljanju interierja namenjajo čedalje več pozornosti. 
Ta miselnost je v vzponu. 

“Enako velja za dom. Strošek ureditve prostora s pomočjo 
arhitekta ali brez njega je lahko stroškovno enak, je pa 

slednja rešitev zaradi nepoznavanja učinka lahko še draž-
ja ter funkcionalno in estetsko pomanjkljiva. Vse več lju-
di se zato zaveda, da pri zasnovi potrebujejo strokovnjaka, 
ki bo znal njihove želje preoblikovati in bo dosegel rešitev, 
ki jo resnično potrebujejo in si jo lahko privoščijo.”

Arhitekti vedo, da je pri vsem tem, poleg poznavanja ma-
terialov in produktov, ključno zaznavanje prostora, uskla-
jevanje želj naročnika in tvorjanje celote, ki bo poudarila 
in izkoristila najboljše kvalitete prostora ter ustvarila naj-
boljše možno bivanje v prostoru.

Zanimalo nas je, kakšno prednost nudi prak-
tično in estetsko dobro zasnovan dom?

“Če najprej pogledamo prednosti s stališča praktičnosti in 
ekonomičnosti, nam funcionalno zasnovan dom najprej 
skrašja porabo časa, začenši že pri jutranjemu odhajanju 
od doma v šolo, vrtec ali službo, ko je pomembno, da je 
ta proces čim krajši. Na hitrost vpliva ustrezna razporedi-
tev prostorov ter zasnovna notranje opreme. Vse stvari se 
morajno nahajati na pravem delu stanovanja, omare, apa-
rati v kuhinji pravilno razporejeni, kopalnica ustrezno re-
šena in plašč ter čevlji na pravem mestu, v bližini vhoda."

"Drug del zasnove je estetska rešitev, ki je nadgradnja 
funkcionalnosti. Ko se rešitev tako izčisti in oblikuje, da 
ta postane oblikovno dovršena, je namen našega dela do-

Danes ogromno časa preživimo 
v zaprtih prostorih in vpliv

zasnove in uporabniške izkušnje 
arhitekture in interierja nezavedno 
zelo vpliva na počutje, storilnost in 

medsebojne odnose. 

Dom slovenskega oblikovanja.
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intervju

sežen. Takrat postane celotna uporabniška izkušnja ne-
kaj prijetnega, kar človeka navduši, pomirja in mu nudi 
dnevno zadovoljstvo.”

O značilnostih današnjega snovanja doma oziroma inte-
rierja smo želeli izvedeti čim več in s Tino Semolič smo 
nadaljevali prijeten in strokovno podprt razgovor. Z ve-
seljem in entuziazmon je odgovarjala na naša vprašanja.

V zadnjih letih je aktualen minimalizem. 
Iz česa izhaja in čemu pripisujete razcvet 
le-tega?

Začetki minimalizma segajo v leta po prvi svetovni vojni, 
z enim izmed začetnikov minimalizma - nemškim arhi-
tektom Mies van der Rohe-jem, ki je sledil citatu »Manj je 
več« in je bil eden izmed pionirjev pri uporabi modernih 
materialov, kot so jeklo, steklo velikih dimenzij in avtor 
arhitekture z novo minimalistično konstrukcijsko zasno-
vo in velikih odprtih prostorov. 

Razcvet minimalizma v današnjem času, v smislu opazo-
vanja, izvira iz dveh izhodišč. Prvo je racionalizacija vse-
ga nepotrebnega in stremljenje k izčiščeni fukcionalnosti. 
Drugo izhodišče je današnji način življenja. Vseh infor-
maciji, obveznosti in nasploh vseh impulzov okoli nas je 

danes preveč. Vse to nas nevede obremenjuje in utruja, 
zato je minimalistična zasnova arhitekture in interierja 
postala zatočišče, umik pred vsem. Enostavna, izčiščena 
funkcionalna zasnova prostora preprostih linij, s podar-
kom na veliki količini dnevne svetlobe in ustrezni umetni 
razsvetljavi, pomirja in ustvarja pri uporabniku občutek 
zadovljstva in svobode.

Belo pohištvo z lesenimi vstavki vnaša skladnost in ravnovesje. Les s 
svojimi toplimi toni pomirja, bela barva pa odbija svetlobo v vse smeri.

Belina je potrebna v prostorih, ki jih želimo optično povečati.

Trenutni trendi že nekaj let v izčiščeno 
obliko pohištva vpeljujejo krivine, 
vidnejše strukture lesa, kovinsko 

konstrukcijo, steklo ter kot obloge 
tapete, različne dimenzije kamna in 
keramike z novim trendom vzorcev.
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Kako v minimalistično opremljenem domu 
zagotoviti pridih domačnosti? 

Minimalistična zasnova sama po sebi ne pomeni ustvariti 
pust, brezoseben prostor. Monokromatsko zasnovo lah-
ko niansiramo v različnih barvnih tonih in dopolnimo 
z uporabo materialov različnih struktur. Kljub načelom 
umirjenosti lahko v interier vpeljemo barvne poudarke 
v smislu izstopajočih kosov pohištva, barvnih sten ali s 
teksturirano steno v smislu tapet, oblog iz kamna ali pa 
z umestitvijo umetnin, kot so večja slika, kip in dopol-
nitev prostora z rastlinami, ki vse skupaj povežejo v ce-
loto. Vse bolj je prisoten tudi spoj starega in novega, kjer 
trend ponovne uporabe in vse večje zavedanje o kvalite-
ti in spoštovanju starih kosov pohištva in svetil, vnaša v 
minimalistično zasnovo element časa in daje svojevrstno 
identiteto prostoru.

Trenutni trendi že nekaj let v izčiščeno obliko pohištva 
vpeljujejo krivine, vidnejše strukture lesa, kovinsko kon-
strukcijo, steklo ter kot obloge tapete, različne dimenzije 
kamna in keramike z novim trendom vzorcev.

Zasnova prostora mora biti takšna, da ustvari podlago, 
kjer se več kot toliko ne more zapolnit prostora in ga 
ustvariti zasičenega.

Povejte nam nekaj o belini, ki se prav tako 
vse pogosteje pojavlja pri opremljanju do-
mov in bi jo lahko poimenovali belo v be-
lem.

Bela barva je nevtralna barva. Prostoru daje svežino, ga 
povečuje in predaja neobremenjeno možnost ostalim ele-
mentom za poudarek. 

Najpomebnejša je uporaba bele barve v majhnih, nizkih 
ali temnih prostorih, kjer vsaka dodatna temna površina 
prostor pomanjša. 

Pri svojem delu ste zelo angažirani, hkrati 
pa za stranke še vedno dostopni in prilago-
dljivi. Povejte nam nekaj o svojih uspehih.

Razvoj skupine Ropot se je pričel postopoma.Vse se je 
začelo z ljubiteljskim razvojem počivalnika YO, katerega 
glavni avtor je Rok Avsec. Počivalnik je bil najprej nomi-

niram za “oblikovanje leta” na Mesecu oblikovanja 2012. 
Nato je bil razstavljen v okviru novih produktov na po-
hištvenem sejmu Ambienti, nato na razstavi Čar lesa ter 
prejel nagrado v A’ Design Award v Italiji. Sledil je razvoj 
svetila Rondela, ki je bilo prav tako nominirano za “obli-
kovanje leta” na Mesecu oblikovanja, razstavljeno na po-
hištvenem sejmu Ambienti in v okviru BIO zdaj. Sledili 
so prvi projekti s področja arhitekture in oblikovanja. Ker 
je recesija omejila pot in možnosti za prodor, smo se od-
ločili, da poskušamo sami pripomoči k prepoznavnosti 
slovenskega oblikovanja v svetovnem merilu. Tako je 
nastal projekt »I feel design«, ki je bil prvotno namenjen, 
da zaživi na Expu v Milanu, vendar smo zaradi majhne 
ekipe, omejenih finančnih sredstev in pomanjkanja časa 
projekt zaustavili in ga čez eno leto v obliki Pop up flata »I 
feel design« izvedli v Berlinu. V tem času sem sodelovala 
z arhitektko Ano Gruden, ki je v Berlinu snovala različne 
interierje. Eno od stanovanj, kjer smo zasnovali interier, 
smo v okviru projekta »I feel design« opremili za nekaj 
dni s slovenskim oblikovalskim pohištvom in dodatki 
različnih slovenskih oblikovalcev in podjetj.

Projekt je bil medijsko odmeven in voditelji oddaje TV 
ambienti so nas pozvali, če bi podoben projekt izpeljali še 
v Sloveniji. Tako je nastal projekt Dom slovenskega obli-
kovanja, ki je bi nadgradnja projekta v Berlinu. Interier je 
bil predstavljen v oddaji in v različnih tiskanih medijih. 
Za mesec dni smo opremili stanovanje s slovenskimi pro-
dukti in z različnimi dogodki dnevno gostili vse radove-
dne obiskovalce.

Dom slovenskega oblikovanja.

Dom slovenskega oblikovanja. Očarajo nas: razgled steklo, kovina in 
minimalizem.

intervju
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Počivalnik YO. Glavni oblikovalec Rok Avsec.

Sedaj smo v fazi izvedbe različnih interierjev, prenov in 
rekonstrukciji stanovanjskih hiš in stanovanj.

Kako pristopate k vašim strankam? Povra-
tne informacije so zelo dobre, stranke so 
zadovoljne. Čemu pripisujete takšen uspeh?

Pri vsakem projektu, ki se ga lotimo, želimo čim bolj 
spoznati življenjske navade, stil in želje naročnika. Ko 
si ustvarimo celotno sliko, se lahko lotimo zasnove arhi-
tekture, interierja ali produktnega oblikovanja. Skozi vse 
faze poteka projekta je potrebno nameniti dovolj pozor-
nosti usklajevanju in prisluhniti stranki ter skozi svoje 
znanje in raziskovanje zasnovati najboljšo možno rešitev.
Po izrisu ali izvedbi projekta z naše strani, mi je vsaka po-
vratna informacija s strani stranke zelo dobrodošla. Saj s 
poznavanjem uporabniških izkušenj napredujemo in iz-
boljšujemo svoje storitve. 

Za konec, kakšno popestritev doma bi pri-
poročili bralcem v jesenskem času?

Jesen je uživanje preostalih toplih dni in čas priprav na 
zimo, ko bomo več časa preživeli v zaprtih prostorih, zato 
je takrat dnevna svetloba še posebej dobrodošla.

Svetloba, belina in les naredijo svoje.

Svetilo Rondela, nominirano za "oblikovanje leta" na Mesecu 
oblikovanja, razstavljeno na Ambientu in BIO zdaj.

Popestrite svoj najljubši del stanovanja z dodatki, kot so 
nov prt, blazine ali odeje v barvah jeseni. Izberite svojo 
najljubšo vazo in dajte vanjo, kar najdete na bližnjih trav-
nikih. V prostorih, kjer se vam dozdeva, da zvok odmeva, 
si omislite prosojne zavese od stropa do tal, ki ne le da 
bodo absorbirale zvok, temveč bodo v prostor vnesle tudi 
mehkobo. Če še nimate bralnega svetila ali ambinetalne 
lučke, je morda jesen tudi čas, da si jo poiščete in v pros-
tor pripeljete nov vir svetlobe. 

comment-alt comment-alt



AKRILNI NANOS ZUNAJ

PREMIUM bela PVC okna odlikuje na 
zunanji strani sijoč bel akrilni nanos, 
ki ščiti vaše okno pred zunanjimi vre-
menskimi vplivi in poskrbi za dolgo-
trajen sijoč bel izgled.

PREDNOSTI AKRILNEGA NANOSA:

• 20 let garancije na akrilni nanos.

• Odpornost na poškodbe.

• Odpornost na umazanijo.

• Barvna obstojnost.

Za vas smo nadgradili naš najbolj prodajan 
model PVC oken, Royal Line, v novo 

linijo PREMIUM belih PVC oken, s katerimi 
pridobite pri vzdrževanju in prijetnem 

počutju znotraj vašega doma.

Z izbiro belih oken bo podoba vašega doma vedno 
v trendu. Barvni odtenek »popolna bela« (RAL 9016) 
vam omogoča enostavne in vizualno dovršene kom-
binacije z ostalimi elementi stavbnega pohištva, kot 
so senčila, vhodna vrata in drugi elementi. 

Zagotovljeno kakovostno 
varnostno okovje 

s sistemom zapiranja 
»gobica« po celotnem 
obodu in kakovostna 

varnostna
 pololiva. 

Priporočeno 3-slojno steklo 
s toplotno izolativnostjo 

do 0,4 W/m2K.

Že standardno izvedbo MIKovih 
oken odlikujejo kakovostne 

komponente nemških in švicarskih 
proizvajalcev: Gealan PVC okenski 

profili z akrilnim nanosom, 
Winkhaus varnostno okovje in

Hoppe Secustic varnostne pololive. 

6-komorni okvir in krilo 
ter termično vpeta 
tesnila zagotavljajo

najboljšo izolativnost 
do 0,66 W/m2K, 

kar ustreza 
pasivni gradnji.

Možnost zaščite PVC okna 
proti praskam in umazaniji 

z akrilnim nanosom v 
različnih barvnih izvedbah, 

z 20 let garancije proti 
atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE

K O  B E L A  P O S T A N E  P O P O L N A 
PREMIUM BELA PVC OKNA

Zlasti odtenek  
»popolne bele« daje  
svež in sodoben izgled. 

Že od nekdaj
bela barva

v arhitekturi igra 
pomembno vlogo. 
»

REALWOOD ZNOTRAJ

S PREMIUM belimi PVC okni boste  
notranjost vašega doma vizualno 
nadgradili z občutkom topline lesa.

Notranja stran oken v izvedbi dekorativne 
folije v strukturi lesa Realwood®, bele 
barve, zagotavlja prijeten občutek in 
visokokakovosten videz.

PREDNOSTI DEKORATIVNE FOLIJE 
REALWOOD:

• Dovršenost interierja.

• Trajna obstojnost.

• Preprosto vzdrževanje.

Q
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Izboljšujemo kakovost 
vašega bivanja.
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godovina zimskih vrtov 
izhaja iz rastlinjakov, v 
katerih so lahko ljubi-
telji rastlin v svojem 
domu vzgajali eksotič-
ne lončnice in si ustvar-

jali svoje zasebne botanične vrtove. 
Skozi čas pa so začeli zimski vrtovi 
dobivati tudi družabni namen, sprva 
z dodajanjem vrtnega pohištva, ki je 
bilo namenjeno popoldanskemu po-

čitku in sprejemu gostov, kasneje pa 
so njihovo vlogo še razširili. Z ume-
ščanjem dnevnih prostorov in jedil-
nic v zimske vrtove ali z razširitvijo 
obstoječih dnevnih prostorov v zim-
ski vrt, je ta rešitev postala stalnica 
v sodobni arhitekturi, ki omogoča 
svetle dnevne prostore in velike pa-
noramske zasteklitve ter zlitje hiše z 
njeno okolico.

Pravilno načrtovanje je 
ključno
Pravilno načrtovan in izdelan zim-
ski vrt, ki bo vaše bivalne prostore 
povezal z naravo, bo vsekakor dodal 
vašemu načinu bivanja novo dimen-
zijo. Če želite čim bolje izkoristiti 
prednosti bivanja, ki vam jih lahko 
nudi zimski vrt, je njegovo načrtova-

Zimski vrt
Bivanje z naravo v vseh letnih časih

Uživanje v naravi, ki obdaja vaš dom, v vseh letnih časih, 
z dnevno sobo, delovnim prostorom ali jedilnico na vaši zele-
nici, je vsekakor privlačna, s postavitvijo zimskega vrta pa tudi 
uresničljiva ideja. Postavitev zimskega vrta lahko bistveno na-
dgradi vaš način bivanja in hkrati poveča vaše bivalne površine. 
Arhitekturno atraktivna rešitev bo hkrati estetsko dopolnila iz-
gled vaše hiše. 

 Besedilo: Tjaša Golob

Z
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nje najbolje vključiti že v projekt za 
gradnjo hiše. A dejstvo je, da se ve-
čina odloči za zimski vrt kasneje, po 
nekaj letih bivanja v novem domu, 
ko se pojavi potreba po povečanju 
bivalnih površin, namenjenih druže-
nju in dnevni sprostitvi. 

Če zimski vrt načrtujete že ob grad-
nji hiše, zanj ne potrebujete poseb-
nega gradbenega dovoljenja, če pa 
ga boste naknadno dogradili k že ob-
stoječemu objektu, boste gradbeno 
dovoljenje potrebovali le za zimski 
vrt, ki bo večji od 30 m2. V primeru, 
da boste s postavitvijo zimskega vrta 
posegali v osnovno konstrukcijo hiše 
in ga ne boste le pripojili nanjo, boste 
prav tako morali pridobiti gradbeno 
dovoljenje. 

Vse se začne z določitvijo 
ustrezne lege
Še preden se odločite za izvedbo zim-
skega vrta in pridobivanje ponudb 
različnih izvajalcev, je dobro, da do-
ločite namembnost zimskega vrta in 
si zamislite, na katero stran hiše bi ga 
želeli postaviti. Zimski vrt naj bi bil 
povezan s prostori, v katerih se čez 
dan najpogosteje zadržujete. Za ma-
ksimalno izkoriščenost površin zim-
skega vrta je priporočena povezava 
z dnevnimi prostori, medtem ko se 
povezava s spalnicami odsvetuje.
Ne glede na to ali je zimski vrt že 
vključen v načrte novogradnje, ali 
pa boste z njim nadgradili obstoječe 
bivalne površine, je zaradi lege son-
ca in z njo povezanega pregrevanja 
velikih steklenih površin, določitev 
prave pozicije zimskega vrta ključ-
na. Najprimernejši lokaciji zimskega 
vrta, da je ta prijetno prežet z na-
ravno svetlobo, sta jugovzhodna ali 
jugozahodna stran hiše, medtem ko 
je severna stran preveč senčna, juž-
na pa neprimerna zaradi močnega 
poletnega sonca. Kljub temu lahko 
z ustrezno izbiro senčenja in kako-
vostnega prezračevanja ter vgradnjo 
klimatske naprave zimski vrt posta-
vimo tudi na južno stran. 

Prava lega zimskega vrta je tudi dob-
ra naložba, predvsem z vidika porabe 
energije. Lahko ga namreč uporabi-

mo za pasivni zajem sončne energije. 
Za takšno namembnost mora imeti 
ustrezno lego, ki zagotavlja vsaj 6 ur 
sonca dnevno ter odsotnost sence, ki 
jo lahko povzročajo drevesa ali so-
sednje stavbe. 

Dobri temelji in materiali 
so ključni za kakovostno 
bivanje
Zimski vrt je običajno sestavljen iz 
steklenih sten in strehe, nosilna kon-
strukcija pa je lahko iz PVC, ALU 
ali lesenih profilov. Najpogostejše in 
cenovno optimizirane so izvedbe iz 
PVC profilov, medtem ko ALU profili 
zagotavljajo izredne statične lastnosti 
pri večjih panoramskih zasteklitvah. 
Pri načrtovanju zimskega vrta je 
pomembno, da ga prepustite stro-
kovnjakom, ki bodo preverili in za-
gotovili primerno nosilnost temeljev 
in pripravo podlage za zimski vrt. Ta 
pomeni zaščito pred vdorom vlage. 
Dobri temelji so namreč ključni za 
stabilnost in posledično varno bi-
vanje v zimskem vrtu. Prav tako sta 
pomembni energetska varčnost in 
trajnost izvedbe zimskega vrta, ti sta 
odvisni od pravilnosti izvedbe spojev 
vrta s fasado hiše. Strokovni svetova-
lec za izvedbo zimskih vrtov v pod-
jetju MIK Celje opozarja: »Le pra-

vilna in premišljena izvedba detajlov 
prepreči nastajanje toplotnih mostov, 
kjer se sicer lahko drastično poveča 
prehod toplote, ki ga lahko spremlja 
nezaželena kondenzacija oz. rosenje 
stekel.«

Energetsko učinkovit 
zimski vrt
Težave s pregrevanjem poleti in čez-
mernim ohlajanjem pozimi ter na-
biranjem kondenza, ki jih nepozna-
valci naštevajo kot slabosti zimskih 
vrtov, so lahko le posledica slabe in 
nestrokovne izvedbe zimskega vrta. 
Sodobne tehnologije in materiali, 
ki se uporabljajo za projektiranje in 
izgradnjo zimskih vrtov, so v zad-
njem desetletju tako napredovali, da 
omogočajo energetsko učinkovite 
izvedbe zimskih vrtov, ki jih strokov-
njaki priporočajo tudi kot dodaten 
vir toplotne energije, ki v prehodnih 
obdobjih ogreva notranje prostore. 
Damjan Mak iz podjetja MIK Celje 
zagotavlja: »S pravilno postavitvi-
jo in ustrezno izbiro zasteklitve ter 
senčenja in zračenja lahko stroške 
za ogrevanje doma zmanjšamo tudi 
do 30 odstotkov.« Pomembno je, da 
preprečimo segrevanje steklenih po-
vršin, zato je potrebno vgraditi kako-
vostna toplotnoizolativna troslojna 
stekla in učinkovita senčila. Učin-

nasveti

ALU profili omogočajo statično zahtevnejše izvedbe zimskih vrtov z večjimi panoramskimi zasteklitvami. 
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kovito senčenje zimskega vrta zago-
tavljajo zunanje žaluzije, pri stekleni 
strehi pa je priporočljivo še senčenje 
s strešnimi tendami, ki lahko odbije-
jo do 95 odstotkov sončne energije in 
s tem učinkovito omejijo pregrevanje 
zimskega vrta.

Prijetna temperatura in 
svež zrak
Za ogrevanje zimskega vrta v hla-
dnejših mesecih je najbolj priporo-
čljiva kombinacija konvektorskega in 
talnega gretja z vpihavanjem toplega 
zraka ob stenah navzgor. Lahko se 
odločite tudi za radiatorje, a bodo 
ti zavzeli več prostora in vplivali na 
estetski izgled interierja zimskega 
vrta. Bistvenega pomena za kakovo-

stno bivanje v zimskem vrtu, še zlasti 
če je namenjen družabnemu prostoru 
in se v njem zadržuje več ljudi hkrati, 
je ustrezno prezračevanje, s katerim 
preprečimo nabiranje kondenza na 
steklu. Odločamo se lahko za nara-
ven način prezračevanja, z vstavitvijo 
zasteklitev, ki jih je možno odpreti 
z nagibom ali z vgradnjo lokalnega 
prezračevalnega sistema v razširjene 
profile steklenih površin. Tudi za to 
v podjetju MIK Celje ponujajo reši-
tev, ki je rezultat njihovega lastnega 
razvoja in proizvodnje. To je lokalno 
prezračevanje MIKrovent, ki ohranja 
kar do 95 odstotkov notranje toplo-
te, ob stalni 100-odstotni izmenjavi 
zraka. Hkrati pa s kakovostnimi filtri 
vhodni zrak očisti zdravju škodljivih 
trdih delcev, pršic in alergenov, ki se 
nahajajo v prostoru. 

nasveti

Postavitev zimskega vrta je praktična rešitev za povečevanje uporabnih površin vašega doma, kot je na primer vzpostavitev prostora za domači fitnes. 
Za takšen namen uporabe je še posebej pomembno, da poskrbite za zdrav način prezračevanja. 

Zunanje žaluzije so najbolj učinkovita senčila, ki preprečijo pregrevanje zimskega vrta. (Izvedba MIK Celje).

S pravilno postavitvijo 
in ustrezno izbiro 

zasteklitve ter senčenja 
in zračenja lahko stroške 

za ogrevanje doma 
zmanjšamo tudi 
do 30 odstotkov.
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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

Zimski vrtovi MIK
Ko se vaš dom in narava zlijeta v eno
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Želimo si popestritve, monotonija 
nas dela apatične. Veselimo se novih 
podvigov, pa čeprav samo pri poži-
vitvi doma ali delovnega prostora. 
Vendar bo to v naš življenjski prostor 
vdihnilo novo energijo. Čuti bodo 
spet vzdraženi in počutili se bomo 
prijetno.

Oranžna barva bo v vse hladnejših 
dneh vnesla v vaš prostor toplino. 
Prav tako tudi rdeča in oranžno- 
rdeča, ki je najtoplejša barva celotne 
barvne palete. Tudi rjava sodi med to-
ple barve, a niha med toplejšo in proti 
črni vse hladnejšo barvo. V velikih 
količinah lahko deluje morbidno.

Pridih jeseni
nasveti

 Besedilo: Nina R. Koželj 

Prihaja jesen 
in z njo topli odtenki 
barv - od oranžne do 

rjave. Poletje so zaznamovali 
rumeni do rdeči odtenki sonca 

in sončnih zahodov ter kontrast 
modrih odtenkov, ki je navdih 
črpal v morski vodi. Menjava 

letnih časov nas tako kar naprej 
navdihuje s spremembami in 
novimi pustolovščinami, ki 

si jih lahko dovolimo 
pri ustvarjanju.

Popestrite
 vaš dom

in prazničnega časa
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S čim nas vsako leto znova preseneti jesen? Dozorele so buče.

Šopi suhe trave, pšenice in drugih žit čakajo na dekoracijo. Prav 

tako tudi šipkove veje s plodovi, posušeni cevtovi vrtnic, gole 

veje in vejice različnih dreves, orehove lupine in plodovi, lešniki 

in drugi plodovi iz gozda, storži in posušeni cvetovi hortenzij, 

pa še in še.

nasveti

sestavljajte in ustvarjajte.
 Iščite v naravi,
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nasveti

Zimske dekoracije
Podobno kot za jesenske tudi za zim-
ske dekoracije velja, da jih opredelju-
jejo predvsem barva in značilni pred-
meti, ki tudi s prenesenim pomenom 
opozarjajo na zimski čas in značil-
nosti le-tega. Oranžno, rdečo in rjavo 
bomo zamenjali z belo, modro, zele-
no in ponovno bomo za dodatke upo-
rabili rdečo. Ni pa nujno, lahko izbe-
remo tudi zelo ozko barvno shemo 
in na primer uporabimo zgolj modro 
in belo barvo. Aranžmaje lahko do-
polnimo tudi z ročno pletenimi no-
gavicami ali otroškimi figuricami in 
jih ponudimo kot darila. Vse bolj so 
namreč moderni ročno izdelani vol-

neni izdelki, ker nosijo v sebi čar do-
mačnosti in pristne vrednosti. Je pa 
dobro, če vsaj delno sledijo trendom 
in smernicam, da so tudi uporabni 
in poželjivi. Naj ne bodo zgolj nekaj 
na hitro narejeno in nepremišljeno, 
temveč z razmislekom izbrano za do-
ločeno osebo, iskreno in uporabno. 
Naj bo to izdelek z dodano vredno-
stjo, v nasprotju z vsemi tistimi, ki jih 
kupujemo cenovno ugodno na račun 
izkoriščanja cenene delovne sile, to-
rej ljudi, ki delajo zgolj za preživetje 
in praznikov morda sploh ne morejo 
praznovati. 

Kaj vam predlagamo tokrat? 
Dekoracije se vse bolj približujejo 
umetniškim inštalacijam. Nič v po-
stavitvi tihožitja, šopka ali venčka ni 
prepovedano. Z dodajanjem nenava-
dnih predmetov lahko postanete celo 
bolj izrazni. Zato razmislite, kaj bi s 
svojo dekoracijo želeli sporočiti. Bi ji 
dali pridih tople svetlobe ali ostarele 
glinaste posode, morda kovinskega 

vedra ali posode? Lahko uporabite 
tudi kaj lesenega, staro vreteno ali 
zarjavel otroški avtomobilček, star 
kovinski likalnik ali velik kozarec za 
vlaganje, ki ga lahko napolnite s stor-
ži. Takšne postavitve predmetov v 
nov prostor vnašajo vanj tudi “zgod-
bice”. Govorijo o nečem, kar je že od-
služeno, a je ponovno zaživelo.
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so vedno bolj 
v trendu, še zlasti, 
če jim s svojo 
kreativnostjo, 
razmislekom in 
trudom vdihnemo 
dodano vrednost. 

Ročno 
izdelani

izdelki 
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Vhodna vrata in predprostor

vašega doma
Ogledalo

Vhod in predprostor vas prva pozdravita in sprejmeta, ko se 

po napornem dnevu, polnem obveznosti in hitrega tempa, vra-

čate v objem svojega doma. Vhodna vrata v vaš dom so prvi 

simbol, ki vam sporoča: »zdaj sem doma«, v varnem zavetju 

svojega doma. Prav tako je vhod v hišo ali stanovanje prvi 

stik obiskovalcev, sorodnikov, prijateljev, sosedov in znancev z 

vami. Kot tak je močno sporočilo o vaših vrednotah in gosto-

ljubnosti, o vaši urejenosti in občutku za prostor ter estetiko.

 Besedilo: Tjaša Golob
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Vhodna vrata - prvi stik z 
vašim domom
Vhodna vrata so prvi stik z vašim do-
mom, njihov izgled, funkcionalnost 
in izbor materialov so ključni za do-
seganje ravnovesja med praktičnimi 
lastnostmi, kot so varnost in izola-
tivnost ter videzom, ki ga definirajo 
materiali, barve in dodatki. 

Ko se odločate za investicijo v vho-
dna vrata, velja razmisliti tako o 
usklajeni podobi z zunanjim izgle-
dom in interierjem vašega doma, kot 
tudi o vizualnem učinku. Razmisli-
te, kaj želite z njim sporočiti sebi in 
drugim, ki stopijo pred vaša vhodna 
vrata. 

Kombinacija stekla in aluminija v popularni antra-
citno sivi barvi bo vašemu vhodu dodala pečat 
elegance. 

Z belimi vhodnimi vrati in toplimi barvami, boste svoj vhod zagotovo spremenili v portal pozitivne 
energije. Če se boste odločili za PVC vrata, vam ta dopuščajo, da sami izberete možnosti postavitev 
svetlobnih steklenih elementov in oblikujete svoj lasten model vrat. Takšno storitev ponujajo tudi v 
podjetju MIK Celje s svojo linijo Arhitekt line. 

Vhodna vrata temnejših odtenkov postavijo ščit, ki absorbira zunanje negativne energijske vplive, 
stekleni elementi v vhodnih vratih pa vaš predprostor napolnijo z naravno svetlobo in mu vdahnejo 
živahno energijo. 

nji strani omogoča lažje vzdrževanje 
in čiščenje, hkrati pa daje vtis masiv-
nosti in varnosti. Enako kombinaci-
jo, z aluminijasto izvedbo zunanje 
strani, omogočajo tudi lesena vrata. 
Vsem naštetim izvedbam vrat pa je 
skupna možnost kombiniranja s ste-
klenimi dekorativnimi elementi, ki 
vaš predprostor vizualno nadgradijo 
s premišljenim prehajanjem svetlobe 
v prostor in ga naredijo svetlejšega in 
prostornejšega. 

Napolnite vaš dom 
s pozitivno energijo
Dom je odraz našega načina življe-
nja, simbol naših interesov, čustev 
in vrednot, ki kot ogledalo odseva 

našo notranjo energijo. Vhod je naj-
pomembnejši prostor, skozi katerega 
vstopajo energije v naš dom, je toč-
ka, na kateri se zunanja "jang" ener-
gija začne umirjati in prehajati v "jin" 
energijo, ki hrani naš dom. Na pre-
hajanje energij v vaš dom skozi vhod 
lahko vplivate tudi s premišljeno iz-
biro barv vaših vhodnih vrat. 

Črna in druge temnejše barve 
vhodnih vrat postavijo ščit, ki ab-
sorbira negativne vplive od zunaj, 
medtem ko bela barva vhodnih vrat 
odbija slabe energije. Prav tako je po-
membno, v kakšne barve boste odeli 
vaš predprostor. Če boste za prostor, 
ki vas ob prihodu domov najprej 
pozdravi, izbrali močne in tople 
barve, bodo te na subtilni ravni vaše 

Med proizvajalci in ponudniki 
vhodnih vrat lahko najdete široko 
paleto dizajnov in kombinacij ma-
terialov. Pomembno je, da se pred 
samo izbiro vhodnih vrat poučite o 
značilnostih posameznih materialov 
in njihovih prednostih. Izbirate lah-
ko med PVC, lesenimi in aluminija-
stimi vhodnimi vrati ter različnimi 
kombinacijami naštetih materialov. 
Tako lahko PVC vrata kombinirate z 
okrasnimi polnili v aluminij izvedbi 
na zunanji strani, ki so obstojnejši v 
ekstremnejših vremenskih pogojih, 
kot so močno sonce ali močnejši na-
livi. Prav tako vam aluminij na zuna-
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razpoloženje dvignile, medtem ko bo 
temen in neizrazit predprostor vaše 
slabše razpoloženje, ki ste ga prines-
li po napornem dnevu v svoj dom, 
razširil po vseh prostorih. Zato za 
predprostor in hodnik izberite tople 
barve v rdečih, oranžnih in rumenih 
tonih, ki simbolizirajo dobrodošlico. 
Lahko se odločite tudi za hladnejše 
tone pomirjujoče zelene ali modre 
barve, ki bodo blagodejno vplivali 
na vaš nivo stresa, ki se je nabiral ves 
dan.

Kombinacija beline in pomirjujočih modrikastih in sivih tonov, prehod svetlobe skozi vhodna vrata, 
udoben naslanjač in vgradna omara, bodo vaš predprostor spremenili prostorno, svetlo in pomirju-
jočo vstopno točko v vaš dom. Takšen ambient vam bo po napornem dnevu že ob prihodu ponudil 
sproščujoče zavetje.

Ogledalo bo vaš predprostor povečalo, preproga ga bo naredila mehkejšega in toplejšega, tople barve 
pa vam bodo že na vhodu izrekle dobrodošlico v vašem domu. 

Ustvarite svojo oazo dobrega počutja že v 
predprostoru. Z udobnim naslanjačem, okrasno 
mizico za odlaganje ključev in pošte ter z dodatki, 
ki so vam pisani na kožo. 

Ustvarite uporaben 
in vizualno privlačen 
predprostor
Predprostoru pri notranji opremi po 
navadi ne posvečamo veliko pozor-
nosti, a že s preprostimi rešitvami in 
dodatki, lahko dodate vašemu domu 
piko na i, ki bo zaznana takoj na vho-
du in bo hkrati osebna izkaznica va-
šega celotnega doma. Pomislite, kaj 
vas spravlja v dobro voljo. So to pozni 
popoldanski sončni žarki? Poskrbite, 
da bo v vašem predprostoru naraven 
vir svetlobe. Morda tako, da izberete 
vhodna vrata s steklenimi elementi 
z ob- ali nadsvetlobo. Učinek pre-
hajanja svetlobe skozi vhodna vrata 
lahko poudarite tako, da v bližino 
vrat obesite čim večje ogledalo, ki bo 
povečalo količino svetlobe in hkrati 
ustvarilo optično večji predprostor.

Domačnost in toplino doma že ob 
vstopu vanj lahko pričarate z izbo-
rom tal iz parketa, namesto hladne 
keramike in z veliko mehko pre-
progo. Ker v predprostor običajno 
vstopamo obuti, bodite praktični pri 
izbiri barve in se odločite za manj 
občutljive odtenke sive ali peščene 
barve. 
Videz prostornosti lahko dosežete z 
vgradnim pohištvom v svetlih tonih, 
ki se zlije s stenami vašega predpros-
tora. Z vgradno omaro pridobite pri 
prostoru za shranjevanje vrhnjih 
oblačil in obutve, hkrati pa jo lahko 
kombinirate z odprtimi okrasnimi 
policami, na katere postavite družin-
ske fotografije in tiste s prijetnih do-
živetij. To bo v vas zbujalo pozitivna 
čustva. Ob vgradnem pohištvu pred-

vidite tudi prostor z obešalnikom in 
mestom, na katerega lahko sedete, 
ko se preobuvate. Če imate dovolj 
prostora, izberite udoben in dekora-
tiven naslanjač z barvnimi okrasni-
mi blazinami, v katerem boste že ob 
preobuvanju začeli uživati v svojem 
domu.

Pri opremljanju doma je pomembno, 
da se zavedate, da je ta odraz vaše 
notranjosti in hkrati okolje, ki naj bi 
vzpodbudno vplivalo na vašo krea-
tivnost, negovanje lastnih interesov 
in regeneracijo telesa in duha ob na-
pornem delovnem tempu in drugih 
obveznostih. Zato izhajajte iz sebe, 
pomagajte si s praktičnimi inspiraci-
jami in sestavite svojo lastno zgodbo, 
v kateri se boste počutili udobno in 
sproščeno že na vhodu v svoj dom. 



VRHUNSKA ALU VHODNA VRATA 

Pirnar Grande. Edinstvena konstrukcija iz karbonskih vlaken omogoča izvedbo vrat izjemnih dimenzij. 
OceanDream. Sanjsko valovite tridimenzionalne teksture ne prezre nihče. Nemogoče se je upreti želji, da 
preko njih zdrsimo s prsti.

Pirnar Duet. Ko enojna vrata niso dovolj in želimo podvojiti vtis veličastnosti, je tu Duet. To je posebna 
izvedba vrat Pirnar, kjer dvoje vrat z odpiranjem na obe strani odpre širok vhodni prostor, brez 
sredinskega stebrička. Pure LED. Osvetlitev spodnjega roba vrat. 

Sodelovanje podjetij MIK Celje in Pirnar na področju vhodnih vrat žene želja ustvarjati 
presežke na področju bivanja. Vrhunska vhodna vrata PIRNAR, ki jih najdete v ponudbi 
MIK Celje so rezultat edinstvenega načina razmišljanja in dela, kjer nič ni nemogoče. Nič 
jih ne more ustaviti v iskanju presežkov. Ne zadovoljijo se z odličnim. Vedo, da vedno 
obstaja možnost za izboljšavo. Zato lahko vhode PIRNAR prepoznate po mojstrski ob-
delavi in ročno dodelanih detajlih. Pirnar vrata odlikujejo poravnane površine, izjemne 
dimenzije in visoka stopnja izolativnosti.

Pirnar Ilumina in Pirnar Crystal. Patentirana 
kolekcija potezal s svetlobno gravuro ali 
žarečim kristalom deluje kot čarovnija, ki 
ostaja nerazumljiva tudi, ko se potezala 
dotaknemo s prsti. 

Pirnar OneTouch. 
Pirnar OneTouch 
so prva vhodna 
vrata na svetu 
s samodejnim 
izvlečnim 
in uvlečnim 

potezalom. 

MIK, d. o. o. • Celjska cesta 55 • 3212 Vojnik • mik@mik-ce.si • www.mik-ce.si

080 12 24
POKLIČITE BREZPLAČNO

Izboljšujemo kakovost 
vašega bivanja.

Prvi stik z vašim domom
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zdravo v zavetju svojega doma

Živeti
Danes se večina ljudi zaveda, kako pomembno je zaščitili nara-

vo in okolje. Vse bolj se nagibamo naravnim, lokalnim produk-

tom. Ekološka osveščenost posameznika nikoli ni bila na ta-

kšnem nivoju, kot je danes. 

Zelen trend
V zgodbi »zelenega trenda« pa se 
nemalokrat pozabimo vprašati, ali 
so naša življenja dejansko »zelena«? 
Že res, da se v službo vozimo s kole-
som ter tako doprinesemo k nižjemu 
ogljičnemu odtisu, a ko pridemo v 
službo – kaj potem? 

Kaj se z našim telesom dogaja na poti 
v službo, ko smo sicer na kolesu, a 
vdihujemo vso tisto količino CO2? 

Začaran krog
Na voljo je ogromno informacij na 
temo onesnaženja zraka in Zemlje – 
še več, zdi se nam, da smo iz leta v 
leto vse bolj zasuti s tovrstnimi po-
datki. Pa s tem sicer nič ni narobe, 
ravno nasprotno, prav je, da se za-
vemo realnosti okrog nas. A ni po-
membna zgolj realnost okoli nas ter 
v naravi, temveč tudi tista realnost, ki 
jo marsikdaj ignoriramo – to pa so 
prostori, v katerih živimo in delamo. 

Resnici na ljubo je situacija zaskrblju-
joča, saj dejansko govorimo o začara-
nem krogu. Zakaj? Segrevanje Zem-
lje in njena onesnaženost sta na eni 
strani vzrok, da se ljudje vse bolj za-
držujemo v zaprtih prostorih (kar je 
logična posledica). S tem, ko smo se 
zaprli v prostor, mislimo, da smo na-
redili nekaj dobrega zase, a ta korist 
je vprašljiva. Če ponazorimo: Ko je 
zunaj vroče, se zatečemo v notranje 
prostore, prižgemo klimo in »uživa-
mo«. Ne pomislimo pa, kaj se znotraj 
klime nahaja, in kaj dejansko dihamo.

 Besedilo: Jasmina Brčina

mikaven lajf nasveti
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Imate res čist zrak doma?
Ljudje preživimo veliko časa v zapr-
tih prostorih – statistike pravijo, da 
okoli 90 odstotkov. V tem času vdi-
hujemo marsikaj, kar je nam vidno 
in tudi nevidno. Ameriška agencija 
za varstvo okolja EPA je ugotovila, 
da je koncentracija določenih one-
snaževalcev v domovih in na splošno 
v zaprtih prostorih od 2 do 5-krat 
višja v primerjavi s koncentracijo 
istih onesnaževalcev na prostem ozi-
roma zunaj. Si torej predstavljate, da 
v določenih trenutkih v stanovanju 
dihate bolj onesnažen zrak kot bi ga 
dejansko zunaj? Verjetno ne. 

Kako zagotoviti čist zrak? 
Marsikdo se bo na tej točki vprašal, 
kateri onesnaževalci zraka so sploh v 
prostoru in od kod pridejo. Ne boste 
verjeli, onesnaževalcev je ogromno: 
od plesni, dima in tobaka, različ-
nih vonjav, čistil, nenazadnje zrak 
onesnažujejo tudi pohištvo, stenske 
barve, otroške igrače, gradbeni ma-
terial, itd. Tu potrošniki nasedemo 
ponudbi raznolikih osvežilcev zraka, 
ki pričarajo vzdušje borovega gozda, 
božične stojnice, ali pa vanilje. Ubi-
jalci vonjav in dišeče svečke, ki bodo 
poskrbele za boljše počutje pa imajo 
tudi stranske učinke. Bodo dišave 
res poskrbele za boljše počutje? Ali 
bodo zgolj zameglile dejansko situa-
cijo in na nek način zrak poslabšale, 
predvsem s svojimi kemikalijami in 
vonjavami? Edini pravi način, kako 
zagotoviti zdravo bivalno okolje je, 

da v notranje prostore redno dova-
jamo svež in čist zrak. Tu pa se v ve-
čini primerov zakomplicira. Oken ne 
moremo imeti vseskozi odprtih, saj 
nas bodisi ni doma ali pa ustvarimo 
prepih. Tudi če bi lahko imeli okna 
ves čas odprta, nas prej ko slej nekaj 
zmoti – pa naj bo to hrup s ceste, cve-
tni prah, ali pa razlika v temperaturi. 
Kako torej zagotoviti konstanten 
dovod svežega in čistega zraka? 

Prezračevalni sistemi
Na trgu za takšne izzive ponujajo 
prezračevalne sisteme, ki pomagajo 
pri oblikovanju zdravega bivalnega 
okolja. Ti skrbijo za dovod zraka, a 
ga sočasno tudi filtrirajo. Tako v 
prostor, v idealnem primeru, vsto-
pa prečiščen zrak. V večjih stavbah, 
javnih ustanovah, bolnišnicah, šolah 
in podobnih lokacijah v skoraj vseh 
primerih naletimo na centralne pre-
zračevalne sisteme. Ideja centralne-
ga przračevalnega sistema je sicer v 
teoriji odlična in »pije vodo«, a je v 
praksi marsikdaj drugače. Teoretič-
no gledano je centralni sistem vezan 
na eno centralo, po celi stavbi pa so 
razpeljane cevi, ki skrbijo za distribu-
cijo zraka ter tako zagotavljajo, da je 
v vsakem prostoru zadostna količina 
svežega zraka. V praksi pa žal ni vse 
tako rožnato. Cevi, ki so razpeljane 
po stavbah, so nemalokrat umaza-
ne, vprašljivo je tudi vzdrževanje teh 
sistemov. Tako je prezračevanje sicer 
zagotovljeno, a še zdaleč ne moremo 

govoriti o zdravem in higieničnem 
prezračevanju. Ekonomsko ugo-
dnejša in predvsem gospodinjstvom 
primernejša alternativa so lokalni 
prezračevalni sistemi. A se tudi tu 
potrošnik dostikrat znajde v slepi uli-
ci, saj je ponudba široka, potrošniko-
vo znanje pa večinoma pomanjkljivo. 
Pri lokalnih sistemih ločimo pred-
vsem med enocevnimi in dvocevni-
mi sistemi (obstaja še kakšna vrsta, a 
sta ti dve najpogostejši). 

Enocevni sistem
je javnosti znan tudi kot “push-pull” 
sistem. Gre za sistem, pri katerem 
zrak potuje samo v eno smer, zaradi 
česar prihaja do prekinitev v delova-
nju. Večinoma sistem deluje nekaj 
sekund, nato ventilatorji obrnejo 
smer delovanja ter ponovijo proces. 
Takšni sistemi zaradi slabše izolativ-
nosti dostikrat prepuščajo večjo ko-
ličino hrupa v prostor. Poudariti je 
potrebno tudi možnost vračanja to-
plote nazaj v prostor. Pri enocevnih 
sistemih gre namreč za regeneracijo, 
čeprav ponudniki zavajajoče upora-
bljajo besedo rekuperacija. Regenera-
tivni sistemi, torej enocevne naprave, 
največkrat vsebujejo keramično ploš-
čico. Slednja se ob izpihovanju zra-
ka iz prostora segreva oz. ohlaja na 
temperaturo zraka v prostoru, nato 
pa toploto oddaja zraku, ki v prostor 
vstopa. Na ta način poskuša izničiti 
temperaturno razliko med zrakom v 
prostoru in zrakom zunaj, kar bi sko-

Edini pravi način, kako 
zagotoviti zdravo bivalno 
okolje je, da v notranje 

prostore redno dovajamo 
svež in čist zrak.
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rajda lahko enačili s Sizifovim delom. 
Keramična ploščica namreč najprej 
prejema toploto recimo 50 sekund, 
nato pa naprava obrne smer delova-
nja in keramična ploščica nadaljnjih 
50 sekund oddaja toploto. Težava se 
pojavi takrat, ko je razlika med tem-
peraturo notranjega in zunanjega 
zraka visoka – nobena keramična 
ploščica ne bo vseh 50 sekund odda-
jala enako temperaturo, temveč zgolj 
prvih par sekund. Če prikažemo na 
primeru: Zunaj je -10°C, v notra-
njem prostoru je 23°C. Notranji zrak 
zapušča prostor s 23°C, enako se se-
greva ploščica, na 23°C. Vstopni zrak 
bo prihajal s temperaturo -10°C, ke-
ramična ploščica pa naj bi ga v 50-ih 
sekundah segrela na 23°C, kar je ne-
mogoče. Omeniti velja tudi dejstvo, 
da enocevni sistemi pri svojem delo-
vanju ustvarjajo nadtlak in podtlak, 
kar je iz varnostnega vidika sporno. 
Zaradi tega razloga se enocevne na-
prave, hočeš-nočeš, prodajajo v kom-
pletu, da se ob sinhronem delovanju 
obeh naprav onemogoči nastanek 
nadtlaka in podtlaka. 

Dvocevni sistem
Druga vrsta lokalnih naprav so 
dvocevne prezračevalne naprave. 
Pri slednjih vstopni in izstopni zrak 
potujeta sočasno po napravi, po dveh 
ločenih ceveh. Tako imenovani čist 
in umazan zrak se direktno nikjer ne 
srečata, se pa znajdeta znotraj pre-
nosnika toplote. Prenosnik toplote 
si lahko predstavljamo kot škatlo, 
sestavljeno iz membran, ki so gosto 
druga ob drugi in stojijo nekako ci-
k-cak. Vstopni zrak potuje po svojih 

membranah, izstopni pa po svojih, 
da lahko na koncu rečemo, da izsto-
pni zrak oddaja lastnosti vstopnemu 
zraku. Če si znova vzamemo za pri-
mer, ko je zunaj -10°C, notri pa 23°C: 
Izstopni zrak, segret na 23°C, bo ob 
stiku s prenosnikom toplote oddajal 
23°C. Membrane v prenosniku bodo 
teh 23°C karseda učinkovito po-
skušale prenesti na hladen, vstopni 
zrak. Učinkovitost prenosa toplote 
z izstopnega na vstopni zrak ime-
nujemo tudi stopnja rekuperacije 

– višja kot je, več toplote se prenese 
na vstopni zrak, manjše so toplotne 
izgube. Dvocevni sistem tako delu-
je vseskozi, brez prekinitev in brez 
obračanja smeri delovanja ter brez 
ustvarjanja tlačnih razlik. 

Kaj izbrati? 
Kakorkoli obrnemo, trg prezračeval-
nih naprav postaja vse bolj zasičen, 
a je ponudba bolj ali manj homo-
gena. Ko smo letos marca z ekipo 
MIKroventa obiskali sejem ISH v 
Frankfurtu (sejem velja za svetovno 
največjega na področju klimatizacije, 
ogrevanja, prezračevanja in hlajenja), 
je bilo moč opaziti, da je ponudnikov 
res ogromno, a večinoma ponujajo 
identične stvari le z drugim nazivom. 
Tu in tam kakšen ponudnik izstopa 
z drugače oblikovanimi produkti ali 
pa različnimi možnostmi upravljanja 
naprave, a je v osnovi večji del trga 
zapolnjen z enocevnimi napravami. 

Največji prihranki in 
minimalne toplotne izgube
V zadnjih letih se tudi politika (tako 
slovenska kot evropska) veliko 
ukvarja z vprašanjem pravilnega 
prezračevanja. Pripravljajo se smer-
nice in dodatki k zakonodajam, ki 
naj bi določali, kdaj je inštalacija pre-
zračevalnega sistema nujna in kakšne 
lastnosti naj ima. Evropska unija je 
skozi svoje delovanje nakazala moč-
nejšo naklonjenost dvocevnim sis-
temom nasproti enocevnim, pred-
vsem iz naslova zdravega, higiensko 
ustreznejšega ter tehnično pravil-
nejšega prezračevanja. Prav tako je 
pomembno poznavanje razlik med 
enocevnim in dvocevnim sistemom 
takrat, ko gradimo nizkoenergijsko 
hišo – dvocevni sistem je tisti, ki bo 
doprinesel k minimalnim toplot-
nim izgubam. Velja omeniti, da ne 
glede na to, za katero prezračevalno 
napravo se odločimo, je slednje še 
vedno bolje kot odpiranje oken. Bo-
lje je iz zdravstvenega, varnostnega 
ter okoljskega vidika. Vprašanje, ali 
je bolje imeti enocevno ali dvocevno 
napravo, pa velja prepustiti stroki. 

EU je skozi svoje delovanje 
nakazala močnejšo 

naklonjenost dvocevnim 
sistemom nasproti 

enocevnim, predvsem 
iz naslova zdravega, 

higiensko ustreznejšega 
ter tehnično pravilnejšega 

prezračevanja.
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MIKrovent® Office je primeren za pre-
zračevanje hotelskih sob in pisarn ter 
večjih večfunkcionalnih bivalnih prosto-
rov, ki so značilni za sodobnejši način 
gradnje in v enem prostoru združuje-
jo vse družabno-bivalne funkcije, od 
dnevnega prostora do jedilnice in kuhi-
nje. Ena naprava omogoča pretok zraka 
do 60 m3/h in rekuperacijo toplote zra-
ka do 95 %. Primerna je tudi za manj-
ša stanovanja do 60 m2, ki so zračna in 
delno pregrajena s stenami 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.
Ena naprava omogoča pretok zraka do 
120 m3/h in rekuperacijo toplote zra-
ka do 90%. MIKrovent® Professional je 
odlična rešitev za celovito prezračeva-
nje vašega poslovnega prostora ali jav-
nih prostorov, v katerih se dnevno zadr-
žuje 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

080 12 24
POKLIČITE BREZPLAČNO

Izboljšujemo kakovost 
vašega bivanja.

 Poskrbite za svoje zdravje

Dihajte boljši zrak
Z LOKALNIMI PREZRAČEVALNIMI SISTEMI MIKrovent
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Učinkovito
ogrevanje doma

Toplo, prijetno in ne predrago
Počasi bodo prišli hladnejši dnevi in panika, ki nas je zajela ob 

poletni vročini, ko smo hiteli kupovati klimatske naprave, se 

bo prelevila v željo po toplejšem domu. Menjava letnih časov 

nam omogoča prijetno prilagajanje na različne temperature in 

s tem razbija vremensko monotonijo. 

 Besedilo: Nina R. Koželj 
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ripravljamo se torej 
na jesen in razmišlja-
mo, kako bi svoj dom 
ali poslovne prosto-
re čim bolj prijazno 
ogreli. Ne gre zgolj 

za že obstoječe ogrevanje, ki smo ga 
uporabljali doslej. Vselej razmišlja-
mo tudi o morebitnih spremembah 
in dopolnitvah, ki bodo v prostore 
prinesli prijetno toplino, a nas ne 
bodo pretirano udarili po žepu. Na-
čine ogrevanja namreč čedalje bolj 
pogosto kombiniramo in izbiramo 
najugodnejše možnosti. 

V tem članku bomo govorili o zanimi-
vih, ekološko čistejših in prijetnejših 
virih ogrevanja, ki lahko služijo kot 
dopolnilno ogrevanje v prehodnem 
času med jesenjo in zimo, pa tudi 
kasneje. 

Klimatske naprave 
Če ste v poletni vročini končno ku-
pili in montirali klimatsko napravo, 
vam bo prišla prav tudi jeseni, ko še 
ne boste začeli ogrevati s centralno 
kurjavo, naj je ta na olje, plin, lese-
ne pelete ali kar koli drugega. Sedaj 
boste lahko tudi v praksi preizkusi-
li, koliko vas bo stala poraba elek-
trične energije. Mnogi strokovnjaki 
namreč poudarjajo, da je ogrevanje 
s sodobno in kvalitetno klimat-

sko napravo zelo hitro in zato tudi 
varčno, saj klimatska naprava takoj 
po vklopu v prostor spusti topel zrak, 
hkrati je ta tudi usmerjen in razpršen. 
Takšno ogrevanje naj bi bilo do ne-
kajkrat cenejše od ogrevanja na elek-
trične radiatorje ali peči, kot tudi od 
ogrevanja na kurilno olje ali plin. Se-
veda pa takšno ogrevanje ni primer-
no za vsa bivališča, zlasti ne za velike 
hiše, kjer so sobe pogosto zaprte in s 
tem za ogrevanje ločene. Klimatska 
naprava hkrati filtrira prašne delce v 
zraku, nekatere klimatske naprave pa 

s pomočjo električnega polja odstra-
njujejo tudi bakterije, viruse in aler-
gene. V prostor se vrača prečiščen 
zrak, ki prihaja skozi filter. Skoraj 
vse sodobne naprave lahko upravlja-
te daljinsko, imajo pa tudi vgrajen 
časovnik, zato lahko čas delovanja 
in temperaturo nastavite vnaprej, kar 
vam omogoča, da prostor zagrejete, 
še preden se vanj vrnete ali pa zgodaj 
zjutraj, še preden vstanete. 

Pri nakupu klimatske naprave mora-
mo paziti tudi na njeno zmogljivost 
in varčnost pri porabi električne 
energije. Najbolj varčne klimatske 
naprave, ki imajo najboljši izkoristek 
energije, so tiste z oznako A+ in več.

Oznaki SEER in SCOP nam pokažeta 
realen izkoristek klimatske naprave. 
Oznaka SEER prikaže izkoristek kli-
matske naprave pri hlajenju, SCOP 
pa izkoristek pri ogrevanju. Višja 
kot je vrednost, večji izkoristek ima 
klimatska naprava.

Električni kamini
Prostor si v prehodnem obdobju 
lahko ogrevamo tudi s pomočjo ele-
ktričnih kaminov. Ti v prostor vne-
sejo poseben čar, saj so oblikovani 
na številne načine in jih lahko kom-
biniramo s številnimi stili. Vendar je 

P
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ogrevanje na omenjene naprave ne-
koliko dražje kot ogrevanje s klimat-
sko napravo. Ima pa svojevrsten čar. 

Električni paneli
Zadnja leta so na tržišču zelo aktualni 
tudi električni paneli, ki so lahko na 
zid pritrjeni kot okras, saj so pogos-
to na voljo v različnih barvah in imi-
tacijah fotografij ali slik. Značilnost 
električnih panelov je hitra vgradnja, 
enostavna uporaba in ogrevanje brez 
razpihavanja. IR - infra rdeči pane-
li ogrevajo prostor s toploto tako, da 
ne dvigujejo prahu in ob rednem 
vzdrževanju (čiščenju prahu) pome-
nijo zdrav in ekološki način ogreva-
nja. Primerni so tako za ogrevanje kot 
za dogrevanje prostorov. 

Poleg izbire najugodnejšega ponu-
dnika električne energije uporabljaj-
te cenejši tok, ustrezno zračite, ne 
puščajte prepiha predolgo in prever-
jajte tesnjenje oken.

To je zgolj nekaj nasvetov, kako lahko 
vaš dom postane toplejši in prijetnejši, 
medtem ko bo zunaj mraz, veter, mor-
da dež in celo sneg. Vas pa bodo pre-
vevali občutki topline, ki si jih boste 
pričarali z enostavnimi in ne predra-
gimi intervencijami v prostoru. 

Pomembno
Da bo ogrevanje še učinkovitejše 
oziroma, da ga boste kot takšne-
ga intenzivneje začutili, lahko 
upoštevate še naslednje nasvete:

• Sonce, ki sije skozi okna, lahko 
prostor dodatno ogreje, zato 
odgrnite žaluzije.

• Preproge zaščitijo tla pred 
mrazom in vašim nogam bo 
topleje, tudi če boste hodili 
bosi. 

• Odbojna in izolacijska 
folija, nalepljena na zid za 
radiatorjem, bo preprečevala, 
da bi toplota uhajala na 
zunanjo steno.

• Dobra izolacija prostorov je 
eden od ključnih dejavnikov 
pri ohranjanju temperature v 
interierju.

• Tople barve vplivajo na naše 
občutenje temperature tako, 
da se nam dozdeva prostor 
toplejši, kot dejansko je. 
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Kako izboljšati kakovost bivanja?

Anže Kopitar

Zagotovite si svoj brezplačni vodnik

Kako izboljšati kakovost bivanja? 
z nasveti, kako najbolje izbrati vaše stavbno pohištvo.
Več na: http://www.mikcelje.si/brezplacno-svetovanje

Z ustrezno izbiro stavbnega pohištva in prezračevanja.

ALU OKNALESENA OKNA
Z ALU OBLOGO

LESENA OKNAPVC OKNA

MIKrovent 30 / 60 / 120

2018
Reg. št. 175

080 12 24
POKLIČITE BREZPLAČNO

Izberite MIK okna in prezračevalni sistem MIKrovent
MIK, d. o. o. • Celjska cesta 55 • 3212 Vojnik • Slovenija • www.mik-ce.si
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Resnično bogastvo

 Besedilo in vprašanja: Tjaša Golob

Ni veliko mladih ljudi, ki bi bili pripravljeni nesebično pomagati 

drugim. Milan Ninić je vsekakor eden izmed njih. Delati dobro 

za druge je njegovo življenjsko poslanstvo, tako v njegovem 

poklicu, v katerem dela z onkološkimi bolniki, kot tudi v svojem 

prostem času, ki ga je že kot najstnik posvetil dobrodelnosti. 

Že več kot pet let deluje pod okriljem svojega humanitarnega 

društva Enostavno pomagam, s katerim se je zapisal na slo-

venski filantropski zemljevid, kot eden najmlajših ustanovite-

ljev dobrodelnih organizacij pri nas. 

INTERVJU Milan Ninić

je tisto “dobro”, ki ga dajemo drugemu

comment-alt comment-alt
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bseg dobrih del, ki jih izvaja preko društva, 
pa je usmerjen v pomoč otrokom in dru-
žinam, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij 
in otrokom s težkimi zdravstvenimi dia-
gnozami. 

Ste eden najmlajših ustanoviteljev filan-
tropskih društev v Sloveniji. Kdaj ste v sebi 
začutili, da želite pomagati?

Že pri 20-ih letih sem se podal na pot izvajanja dobrodel-
nih projektov v lastni režiji, z ustanovitvijo društva Eno-
stavno pomagam. Pred tem pa sem se kot filantrop in 
prostovoljec razvijal pri številnih dobrodelnih in prosto-
voljskih aktivnostih v osnovni in srednji šoli. Tako sem že 
v zadnjem letniku srednje šole uspešno izpeljal svoj prvi 
samostojni dobrodelni projekt za takrat 5-letnega Maja, 
ki se je rodil s hudo obliko hibe na hrbtenici. Takrat sem 
začutil, da lahko s svojimi dejanji pomagam drugim, da 
imam moč spreminjati življenja otrok in njihovih družin 
na bolje, zato sem s pogumnimi koraki nadaljeval svojo 
zavezanost k dobrodelnosti in po koncu srednje šole že 
samostojno izpeljal večjo dobrodelno akcijo za pomoč 
socialno ogroženim družinam v Celju.

Društvo Enostavno pomagam, ki ste ga us-
tanovili pri rosnih 20-ih letih, je v zadnjih 
petih letih postalo prepoznavna dobrodel-
na organizacija z mnogimi srčnimi projekti. 
Od kje ste kot mlad fant črpali navdih in 
moč, da ste se tako pogumno podali na fi-
lantropsko pot?

Pomembno vlogo na moji dobrodelni poti je imela pod-
pora in spodbuda moje družine. Pri vsem tem sem naj-
bolj hvaležen staršem, ki so me vzgajali s posluhom za 
stiske drugih in me naučili deliti dobroto. Energijo, moč, 
navdih in veselje do dela prejmeš od tistih, ki jim s svojo 
dobrodelnostjo pomagaš. Vsekakor me pri delu vodi tudi 
zaupanje in podpora javnosti. Z delom društva Enostav-
no pomagam smo dokazali, da dobrodelnost niso le bese-
de temveč tudi pomembna dejanja. Pri delu stremimo k 
transparentnemu delovanju in ravno s tem smo si prido-
bili zaupanje mnogih posameznikov in podjetij.

 

Tudi vaš poklic, diplomiran inženir radiolo-
ške tehnologije, ki ga opravljate na Onkolo-
škem oddelku Univerzitetnega kliničnega 
centra Maribor, je svojevrstno poslanstvo. 
Skozenj se verjetno dnevno srečujete s 
težkimi zdravstvenimi primeri. Iz česa čr-
pate svojo notranjo moč?

Svoje delo na onkološkem oddelku ne štejem kot poklic, 
temveč poslanstvo. Pri delu z onkološkimi bolniki mo-
raš biti v prvi vrsti človek, šele nato zdravstveni delavec. 
Moraš imeti sočutje do ljudi in jim znati prisluhniti. Pot-
rebno jim je omogočiti, da se pri obravnavni počutijo kot 
ljudje in ne številke. Ob delu s pacienti sem se naučil naj-
več – ceniti svoje življenje in življenje svojih bližnjih, iz-
koristiti vsako ponujeno priložnosti in uživati v tem, kar 
počneš. Če v svojem delu uživaš, ga opravljaš s strastjo in 
zavedanjem, da lahko posameznikom pomagaš, da jim je 
ob tem lepše in bolje, potem ti ni nič težko.

Večina vaših projektov je orientiranih v po-
moč socialno šibkim otrokom. Koliko se 
vas dotaknejo njihove stiske?

V društvu Enostavno pomagam želimo v prvi vrsti poma-
gati otrokom, ki so zaradi bolezni, prirojenih zdravstve-
nih napak ali slabšega zdravstvenega stanja in izhajajo 
iz socialno šibkejših družin, prikrajšani za kvalitetno in 
nujno potrebno strokovno zdravstveno obravnavo doma 
ali v tujini. S tem želimo otrokom omogočiti lepše otro-
štvo in izboljšati njihovo socialno vključenost ter jim raz-
širiti krog priložnosti ob katerih bodo zrasli.

Resnično bogastvo

O

CELJSKI POHOD Z RDEČIMI BALONI Organizator »Vseslovenskega pohoda 
z rdečimi baloni« v Celju Milan Ninić (v ospredju) v družbi podpornikov, ki 
so se letos marca sprehodili po mestnem jedru, kjer je bil namen pohoda 
osveščanje o redkih boleznih ter ljudem obenem približati drugačnost.

comment-alt comment-alt
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V 5-ih letih odkar deluje društvo, smo pomagali mnogim 
družinam, z večino smo še vedno v stikih, podpiramo in 
spodbujamo drug drugega. Ravno starši otrok, ki pot-
rebujejo našo pomoč, so moji največji vzorniki. Z vsem 
njihovim odrekanjem, prilagajanjem in usklajevanjem 
jim hkrati uspe ohranjati strpnost in iskrenost ter deliti 
ljubezen.

Kako izbirate projekte in posameznike, 
potrebne pomoči, ki jih v društvu Enostav-
no pomagam vključujete v svoje aktivno-
sti?

Za vse nas, ki sodelujemo v omenjenem društvu, je nepre-
cenljiva vrednost in poplačilo našega truda, da lahko v še 
tako težkih časih naredimo nekaj dobrega za tiste, ki to 
potrebujejo. Skušamo pomagati otrokom, ki so prikraj-
šani za specialistične obravnave in terapije, z določenimi 
projekti polepšati otroštvo in z donacijami pomagati tudi 
širši javnosti, kot smo to storili z donacijo razvojni am-
bulanti ZD Celje, porodnišnici SB Celje ter postavitvijo 
AED defibrilatorja v mladinskem centru.
Pri izvedbi projekta je pomembno, kdo je naša ciljna sku-
pina. Vedno izberemo otroka, za katerega ocenimo, da 
smo mu sposobni v celoti pomagati. Naše ciljne skupine 

so otroci iz socialno ogroženih družin, mlajše družine, 
ki so se znašle v stiski, otroci s prirojenimi bolezenskimi 
stanji ali pa so kako drugače prizadeti in prikrajšani za-
radi slabšega zdravstvenega stanja. Izjemoma pomagamo 
tudi ob naravnih nesrečah.

Eden vaših prepoznavnejših projektov je 
Božičkova tovarna daril, ki vsako leto ob-
dari več otrok iz socialno šibkih družin. De-
cember je verjetno za vas najbolj naporen 
mesec v letu, kako izgleda Milan v vlogi 
Božička?

Že peto leto zapored uresničujemo božično poslanstvo in 
otrokom iz socialno šibkejših družin polepšamo božično 
jutro z darilom. Do danes je naša Božičkova tovarna daril 
zavila in dostavila že 2600 daril. Tovarna obratuje skozi 
vse štiri adventne tedne, 12 ur na dan, vse dni v tednu. 
V projekt je vključenih od 20 do 25 prostovoljcev, ki jih 
imenujem kar “Božičkovi škratje”. Ti skrbijo, da delo v to-
varni poteka kot po tekočem traku.
Iz leta v leto imamo več obiskovalcev, ki nas obiščejo, iz-
berejo in zavijejo darilo za izbranega otroka ter se z nami 
družijo. Moj december pa poteka tako, da sem dopoldne-
ve v UKC-ju, popoldneve pa preživim v tovarni. In tako 
vsak dan znova, do božičnega večera, ko dostavimo vsa 
darila otrokom na dom.

Že nekaj let ste tudi pedagoški vodja leto-
vanja za 100 otrok iz socialno šibkih družin, 
ki ga že 14. let omogoča celjski proizvaja-
lec oken MIK Celje. Kaj vam to pomeni?

Ob povabilu k sodelovanju sem bil izjemno počaščen. Je 
eden izmed meni ljubših projektov, ki ga lahko oblikujem 
in izvajam. Ni težko pripraviti program za letovanje in 
uskladiti vse stvari, izziv je vse to izvesti tako, da otroci 
res uživajo in jim v spominu ostanejo nepozabne poči-
tnice. To podjetju MIK Celje uspeva že 14 let zapored. Z 
neverjetno srčno in delovno ekipo, ki se trudi, da spozna 
vsakega izmed 100 otrok ter jim vsak dan znova pričara 
čudovit počitniški dan.

OTVORITEV PRVE JAVNE GUGALNICE ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE 
Humanitarno društvo Enostavno pomagam je s pomočjo donatorjev in 
ob podpori Mestne občine Celje, letos junija, na Savinjskem nabrežju v 
Celju, otvorilo prvo javno gugalnico za gibalno ovirane otroke.

comment-alt comment-alt

Vsak otrok ima svojo zgodbo.
Včasih so te težke in nas na trenutke tudi 
zlomijo, a hkrati še dodatno povežejo ter 

spodbujajo, da svoje delo v času letovanja 
opravljamo še bolj srčno. 
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S kakšnimi otroci se srečujete pri MIKovi 
karavani in kaj vse jim daste v tednu dni, ki 
ga preživijo z vašo ekipo MIKovih vzgoji-
teljev?

Vsak otrok ima svojo zgodbo.Včasih so te težke in nas 
na trenutke tudi zlomijo, a hkrati še dodatno povežejo 
ter spodbujajo, da svoje delo v času letovanja opravlja-
mo še bolj srčno. Želimo jim pričarati sedem nepozabnih 
dni, polnih doživetij in zabave. Mi poskrbimo za njih in 
jim tudi veliko damo, a veliko več nam oni vračajo. Vsa-
ko leto znova nas naučijo, kako brezskrbno, nasmejano, 
srečno in polno ljubezni bi morali preživeti vsak dan 
našega življenja. Hkrati pa je neprecenljivo videti njihov 
napredek skozi letovanje, od spoznavanja in povezovanja 
do njihove iz dneva v dan večje samostojnosti.

BOŽIČKOVA TOVARNA DARIL ŽE OD LETA 2014 OSREČUJE OTROKE IZ ŠIRŠE CELJSKE REGIJE Humanitarno društvo Enostavno pomagam že od 
leta 2014, vsako zimo, v prodajnem centru Planet Tuš Celje, pripravlja Božičkovo Tovarno daril, v kateri lahko obiskovalci obdarijo otroke iz socialno 
šibkejših družin iz širše Celjske regije. 

BOŽIČKOVA TOVARNA DARIL Predsednik Humanitarnega društva Enostavno 
pomagam Milan Ninić, je s pomočjo prostovoljcev in zunanjih donatorjev do 
sedaj polepšal božična jutra že 2729 otrokom iz širše Celjske regije. 

comment-alt comment-alt
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intervju

Bili ste nagrajeni z več priznanji za svoje 
dobrodelno udejstvovanje, od Prostovoljca 
leta do nominacije za Naj Celjana in bro-
nastega grba Mestne občine Celje. Tudi 
Republika Slovenija je prepoznala vašo 
predanost dobrim delom in vas nagradila s 
Priznanjem za izjemno prostovoljsko delo 
na področju socialne dejavnosti. Koliko 
vam pomenijo vsa ta priznanja?

Pomenijo mi veliko, čeprav svoje delo ne opravljam zato, 
da bi prejemal priznanja in nagrade. So spodbuda za na-
daljnje delo in znak, da svoje delo opravljam korektno in 
zaupanja vredno. Humanitarna društva oz. organizacije 
smo dandanes desna roka države, saj ji pomagamo izva-
jati socialno nalogo v skrbi za državljane. Žalostijo me 
zgodbe, ko država, kot krovni ustanovitelj vseh bolnišnic, 
pozabi na otroke in njihovo zdravje ter kvalitetno življe-
nje. Tukaj se zato prej zanesejo na nas, kot mi na njih. Kot 
društvo nismo registrirani kot organizacija z javnim sta-
tusom, saj je danes to zelo težko pridobiti, ne glede na vse 
naše dobre zgodbe in projekte. Več posluha nam nameni 
privatni sektor, ki nam pomaga z donacijami. Prav tako 
sem ponosen na podporo Mestne občine Celje, ki nas 
podpira od samega začetka.

Za tako pestro paleto dobrih del, kot jo iz-
vajate z vašim društvom Enostavno poma-
gam, morate biti v precej dobri psihofizični 
kondiciji. Kje si nabirate sveže moči in in-
spiracije za svoje delo?

Največ moči mi dajejo otroci, ali je to v času letovanja, 
Božičkove tovarne daril ali pri izvajanju drugih projektov 
zanje. Se pa rad zatečem tudi v naravo, kjer se odklopim 
in si »prezračim« glavo.

Kaj pa Milan kot družinski človek? Koliko 
časa vam pri vsem razdajanju ostane za 
družino?

Prosti čas, kolikor mi ga preostane, preživljam s svojimi 
domačimi in prijatelji ob dobri hrani in dolgih pogovorih 
na sprehodih ter ob kavi. Včasih mi zmanjka časa za koga 
od njih, ampak pri vsem tem delu me razumejo. Potrebna 
je le dobra organizacija in usklajevanje in se vse da. Pride 
pa tudi dan, ko potrebujem samo ležanje in sprostitev ob 
TV serijah, da se »odpočijem« za naslednji dan.
 

MIKOVA KARAVANA OTROŠKEGA SMEHA Milan Ninić s podjetjem MIK Celje sodeluje že vrsto let, v zadnjih treh letih pa je prevzel vlogo vodje 
projekta »Sto otrok na morje«. Letos je pod okriljem podjetja MIK Celje na morje odpeljal že 14. generacijo otrok Mikove karavane otroškega smeha.

comment-alt comment-alt
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DONACIJA »CELJSKI MALČKI NAS POTREBUJEJO« Humanitarno društvo Enostavno pomagam je v sklopu dobrodelnega projekta »Celjski malč-
ki nas potrebujejo« s pomočjo številnih donatorjev zbralo sredstva v vrednosti 28.250 €, za nakup potrebnih specialnih sredstev za porodnišnico 
Splošne bolnišnice Celje.

Otrok zaenkrat še nimate, vendar z ži-
vljenjskimi izkušnjami, ki ste jih pridobili, 
verjetno precej jasno veste, kako bi jih že-
leli vzgajati?

Zaenkrat še ne, vsekakor pa, ko bodo tukaj, bo potrebno 
uskladiti čas za delo in družino. Želim si, da bi mi kot 
staršu uspelo svojim otrokom posvetiti večji del svojega 
časa. Del vzgoje bom prevzel od svojih staršev, del pa od 
staršev otrok, ki potrebujejo našo pomoč. Vedno jih ob-
čudujem, koliko energije, časa in ljubezni posvetijo svo-
jim otrokom in kako so veseli in srečni ob vsakem majh-
nem napredku. Nekako takšen starš si želim biti tudi sam 

– iskren, ljubeč in srčen.

Kakšna je vaša popotnica, ki bi jo radi pre-
dali prihodnjim generacijam?

V kolikor imajo možnost in čutijo potrebo po družbeni 
odgovornosti, naj se udejstvujejo prostovoljstva in do-
brodelnosti. Pravijo, da prostovoljci delamo zastonj, kar 
ni res. Skozi svoje delo dobimo veliko več kot damo. Nau-
čimo se ogromno novih stvari, spoznamo ogromno ljudi 
in z delom pridobimo ogromno neformalnih kompetenc. 
To delo nas tudi osrečuje. S to srečo pa polnimo in hra-

nimo svoje srce, ki je iz dneva v dan večje, da ga lahko 
delimo tudi med druge. Želel bi si, da se vsakdo preizkusi 
tudi kot vzgojitelj na kakšnem letovanju. Povem vam, da 
boste domov odšli polni otroške ljubezni, iskrenosti in 
sreče, ki je nikjer drugje ne morete dobiti. In še to: dokler 
neko stvar imate, vam jo lahko vzamejo. Ko jo podarite, 
vam je ne more več vzeti noben tat. Za vedno postane 
vaša.

comment-alt comment-alt

intervju

Resnično bogastvo človeka je dobro, ki ga 
daje drugemu. Vsak dan je nova priložnost 

za veselje in ljubezen. Ne izpustite tega 
iz rok, kajti dan brez prijazne besede in 

nasmeha je izgubljen dan! 
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družbena odgovornost

100 otroških src,
 Besedilo: Tjaša Golob

Revija MIKaven Lajf z vami deli zgodbo o morskih radostih 

otrok, skozi oči in občutke volonterske vzgojiteljice, ki je tudi 

sama mati samohranilka dveh šoloobveznih otrok, sicer pa za-

poslena v podjetju MIK Celje, ki je že 14. leto zapored omogo-

čilo počitnice na morju 100 otrokom iz socialno šibkih družin. 

V zgodbo o 100 otroških nasmehih so ujeti občutki in vtisi, 

zbrani okrog skrbi in ustvarjanja nepozabnih počitniških tre-

nutkov z MIKovimi vzgojitelji. Ti so s 100 otroci v tednu na De-

belem Rtiču postali velika, ljubeča in razigrana družina. To je 

tudi zgodba o drobnih dnevnih radostih in osebnostnem izzi-

vu, v katerem vzgojitelji preizkusijo razsežnosti svoje ljubezni, 

skrbi in topline, pa tudi igrivosti, ki jo lahko dajo otrokom, ki 

prihajajo iz težkih življenjskih in družinskih situacij. 

100 otrok na morje z MIKovo karavano otroškega smeha

polnih morskih radosti
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Najmlajše deklice so 
postale prave Sirene
Skrb, ki sem jo imela v prvih dneh kot 
vzgojiteljica najmlajših deklic, starih 
med 6 in 8 let, je bila, kako srame-

žljive in vase zaprte deklice sprostiti 
in razigrati ter odpreti njihova srca za 
vse počitniške radosti, ki jih ponuja 
MIKova karavana. Naša prva dneva 
sta se vrtela okrog odkrivanja in stal-
nega iskanja, katero krilce ali obleka, 
brisača in kopalke so od katere, a iz 
dneva v dan so deklice postajale ved-

no bolj samostojne in s tem tudi sa-
mozavestnejše in pogumnejše. Sku-
paj so si izbrale ime skupine »Sirene« 
in med seboj razvile pristen, skoraj 
sestrski odnos. Opazovati deklice iz 
tako različnih okolij, v objemih, za-
upljivih pogovorih in ob pomoči sta-
rejših mlajšim, je bilo neprecenljivo. 
A do tja smo morale priti z mnogimi 
pogovori in vzpodbudami. Moja do-
mišljija v izumljanju vedno novih 
motivacijskih pravljic, s katerimi 
sem iz deklic izvabila urejenost, 
empatijo in solidarnost ter igrivost, 
je postala brezmejna. 

Čarobna krona in objem kot 
od staršev
Večeri, ko pri otrocih, po celem dne-
vu skupinskih animacij, plesa, športa 
in plavanja, popusti dnevna razigra-
nost in se umirijo, pogosto nastopi 
domotožje. Da bi ga deklice preg-
nale s čim manj solz, smo prebirale 
navdihujoče pravljice o pogumnih 
princeskah. Tik pred spanjem. Da bi 
deklice zaspale s pozitivnimi mislimi, 
sem jih v spanec popeljala s čarob-

MIKova karavana je več kot le 
družbeno odgovoren projekt proi-
zvajalca stavbnega pohištva MIK Ce-
lje, s katerim podjetje že 14 let vrača 
okolju, v katerem ustvarja. MIKova 
karavana je priložnost za otroke, ki 
odraščajo v različnih socialnih in 
družinskih stiskah, da za teden dni 
izstopijo iz okolja, ki je vsakodnevno 
prežeto s skrbjo staršev za preživetje, 
s finančnimi težavami, družinskim 
nasiljem, ločitvami ali smrtjo ene-
ga od staršev. A to je le površinski 
pogled na zgodbe, iz katerih izhajajo 
otroci. Šele ko ti uspe z otroci vzpo-
staviti poglobljen stik, ko postaneš 
njihov zaupnik in te sprejmejo v 
svoj objem, šele takrat kot vzgoji-
telj spoznaš veliko potrebo otrok 
po ljubezni in toplini ter z njo po-
vezane strahove in občutke negoto-
vosti. 

Od zadržanih pogledov do 
velikih objemov
MIKovi vzgojitelji smo zadnje junij-
sko sobotno jutro, vsak z odprtim 
srcem in objemom, v svojo oskrbo 
sprejeli otroke iz mariborske, koro-
ške, savinjske in širše celjske regije. 
Že ob vstopu na avtobus MIKove 
karavane, smo postali njihovi na-
domestni očetje in mame, varuhi 
in prijatelji. Kot take so nas ti krasni 
in čuteči otroci tudi sprejeli, vsak na 
svoj način, eni z zadržanimi, a hre-
penečimi pogledi, drugi z velikimi 
objemi. Ključno poslanstvo vzgoji-
teljev pa je bilo prepoznati njihovo 
izražanje čustev in hrepenenj ter 
jih z veliko mero ljubezni popeljati 
skozi počitniški teden. Nekateri ot-

MIKova karavana

Med vzgojitelji in vsemi generacijami otrok MIK-
ove karavane se že 14 let spletajo prav posebne 
vezi, polne vzpodbud, igrivosti in topline, ki jih 
otroci vračajo z nasmehi in hvaležnimi objemi. 

družbena odgovornost

roci so našo toplino iskali že na poti 
proti morju, na avtobusu so se opri-
jemali naših rok in razpirali svoje, da 
bi se stisnili v naš objem.

Otroci se skozi igro, ples, petje in pravljice, ki jim jih pripovedujemo vzgojitelji, v sedmih dneh 
odprejo kot školjke, ki razkrijejo svoje najlepše bisere. Sprva zadržani, postajajo iz dneva v dan 
bolj razigrani, zaupljivi in povezani.
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no cvetlično krono. Z njo se je vsaka 
pred spanjem počutila kot princeska 
tistega dne in z vsako sva poiskali 
najlepši trenutek dneva, ki ji je pred 
spanjem še enkrat narisal nasmeh na 
obraz. Iz dneva v dan so postajali 
naši večerni pogovori zaupljivejši, 
deklice pa skupaj z mano vse pogu-
mnejše v izkazovanju čustev. 

Deklica, ki je prvič plavala v 
morju
Med mojimi Sirenami je bila tudi 
nežna šestletnica, ki je prvič v svo-
jem mladem življenju videla morje in 
vanj zaplavala. Prve dni sva, medtem 
ko so druge deklice že veselo čofotale 
v morju, nabirali kamenčke in školj-
ke, sedeli v plitvi vodi in se pogovar-
jali o morskih deklicah in čarobnih 
morskih bitjih. Počasi sva premaga-
li strah pred novim in povzdignili 
njeno željo po igri v vodi z ostalimi 
deklicami iz skupine. Eden čustve-
no najmočnejših trenutkov moje-
ga druženja z deklicami je bil ta, v 
katerem sem doživela to nežno de-
klico, ki je premagala lasten strah 
in se pridružila ostalim deklicam, 
ki so jo kot prave morske sestrice 
sprejele medse. Iskra v njenih očeh, 
iskren nasmeh in njena sproščenost v 
vodi so bili vse tisto, kar MIKova ka-
ravana je: priložnost, ki jo dajemo 
otrokom v počitniškem tednu, da 
zrastejo, napredujejo in se opogu-
mijo za življenje, ki jih čaka doma. 

Vzgojitelji - duša in srce 
MIKove karavane
Biti vzgojitelj, zaupnik, prijatelj in na-
domesten starš skupini desetih otrok, 
ki nosijo vsak svojo zgodbo, je pre-
izkušnja, v kateri spoznaš neomejene 
razsežnosti, ki jih lahko premore tvo-
je srce. Zgodbe, ki jih pripovedujejo 
otroci, ne le z besedami, ampak tudi 
z dejanji in obnašanjem, zrcalijo 
različne stiske, s katerimi odrašča-
jo. Ko jih prepoznaš in razumeš, te 
večkrat premagajo močna čustva 
in občutek nemoči, ki jih ne smeš 
pokazati. Takrat so ob tebi drugi 
vzgojitelji, ki ti prisluhnejo. Z njimi 
ob večerih, ko otroci zaspijo, izme-
njaš najmočnejše čustvene momente 
dneva in skozi vse to v tistem tednu 
postanejo tvoja druga družina. To so 
začutili tudi otroci in kar naenkrat 
smo vsi postali od vseh. 

Vsi MIKovi vzgojitelji smo izjemno 
srčni, topli in skrbni posamezniki, ki 
se za teden dni zlijemo v celoto, ki 
deli ljubezen in igrivost med otroke. 
Lahko rečem, da so MIKovi vzgoji-
telji tisti, ki ohranjajo duh MIKove 
karavane že 14. let in prav zaradi 
njih (sedaj tudi mene) in njihove 
srčnosti, je ta projekt v našem pro-
storu unikaten. Podjetje MIK Celje 
je namreč edino podjetje, ki se je po-
gumno podalo na pot lastne organi-
zacije letovanja za socialno ogrožene 
otroke, pri čemer bi si želeli, da nam 
sledijo tudi druga slovenska podjetja, 
ki bi želela prispevati ne le k finančni, 
ampak tudi k čustveni dobrobiti slo-
venskih otrok. 

Poleg objemov, ki jih delimo vzgojitelji, so na-
jlepši tisti med otroki samimi, v katerih se izrazi 
vsa njihova srčnost in empatija do stisk druge-
ga. S takšnimi objemi so premagali marsikateri 
nesporazum ali solzo zaradi domotožja. 

Eno lepših doživetij za otroke je bil izlet z barko, s katero smo jih peljali v Koper na sladoled. 

Kaj je lepšega od tega, kot proslaviti pogum s sl-
adoledom, potem ko je tudi najmlajša med Sire-
nami premagala samo sebe in zaplavala v morju 
z ostalimi?

družbena odgovornost
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Eden najzabavnejših večerov MIKove karavane je tisti, v katerem si otroci dajo duška in pustijo prosto pot domišljiji, ko našemijo svoje vzgojitelje.

Ustvarjalnost MIKovih vzgojiteljev ne pozna meja. Otrokom smo v sonč-
nem zahodu pripravili nepozaben pohod po Debelem Rtiču, na katerem 
so jih pričakale čarobne postojanke z različnimi izzivi in ugankami. 

Vsako leto otroke MIKove karavane obiščejo in z njimi preživijo dan tudi 
direktor MIK Celje, Franci Pliberšek in njegovi zaposleni.

Otroke MIKove karavane vedno obišče tudi maskota podjetja MIK Celje - 
MIKi, ki otroke animira in navduši.

družbena odgovornost



mikaven lajf

4 6

potopis

Camino - iskanje in utrjevanje
"Ko dosežeš tisoči kilometer, se čustev ne dá opisati!"

Nekaj utrinkov s predavanja podjetnika in iskalca novih izzivov - 

Francija Pliberška. Potem ko se je vrnil z enomesečnega potova-

nja po severni obali Španije, nas je nagovoril takole:

Dragi prijatelji,
moja želja, da bi prehodil North Camino in bil 33 dni v tišini, brez telefona, interneta, radia, 
televizije in domačih, se je izpolnila. V sebi čutim, da je zmagala LJUBEZEN, SREČA IN MIR, 
ki ga čutim globoko v sebi. Za menoj je 1.365.750 korakov, to je 1.024 km in 28.940 višinskih 
metrov, ki sem jih premagal v 32-ih dneh. Po vsem tem lahko rečem, da je Camino živjenjska 
pot samega s seboj - za utrjevanje notranjega miru, sreče in ljubezni. Zahvaljujem se vsem 
v timu in “caminovcem”, ki so mi pomagali na poti iskati, utrjevati mir, srečo in ljubezen do 
sebe, svojih bližnjih, prijateljev in vseh ljudi sveta. Prehojeni kilometri severne Španije in 
atlanske obale so me utrdili in naredili še srečnejšega, bolj zdravega in polnega energije za 
nove izzive, za nove projekte, ki mi jih nikoli ne bo zmanjkalo...
SREČNO, SLOVENIJA!
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Camino - iskanje in utrjevanje
notranjega miru, sreče in ljubezeni

P

Na poti spoznaš veliko novih ljudi in pogosto se spletejo nove povezave in načrti za nove poti.

oln energije in novih 
izzivov se je Franci 
Pliberšek vrnil s poti, 
ki je fizično sicer zelo 
utrujajoča, a te napol-
ni z notranjo energijo 
in zadovoljstvom, zato 

večina popotnikov o njej poroča po-
zitivno in navdihujoče. Na poti se 
tkejo tudi globoke vezi med iščočimi 
popotniki in njihove izkušnje so gan-
ljive, včasih srečne, drugič boleče.

Valerija, ki se je prav tako udeležila 
predavanja, nam je zaupala zgodbo o 
paru, ki sta ga z možem srečala, se z 
njima spoprijateljila in hkrati z ženo 
delila močno čustveno zaznamova-
no izkušnjo. Žena je namreč prav na 
poti (Camino Primitivo) ostala brez 
partnerja zaradi njegove nenadne in 
nepredvidene smrti. Ampak tudi to 
je Camino. Smrt je del življenja in 
vsak dogodek ima svoje sporočilo. Ja-
kobova pot ponuja številne izkušnje, 

prijateljstva in spoznanja. Pomirja 
tudi s tem, česar ne moremo spreme-
niti, na kar ne moremo vplivati.

Franci se je odločil za pot “Camino 
del Norte” ali pot ob severni oba-
li Španije, ki je ena najzahtevnejših 
poti do omenjenega cilja. Potem jo 
je dopolnil še s krajšo potjo “Cami-
no Finisterre”. V družbi prijateljev: 
Marjane, Petra in Mirana je doživel 
nepozabne izkušnje, ki ga opominja-

 Besedilo: Nina R. Koželj 
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jo, kaj v življenju je najpomembnej-
še. Če povzamem, je to notranji mir, 
sreča, ljubezen do bližnjih, deljenje 
dobrin in oddaljitev od pretiranega 
materialnega hlepenja. Sprijaznjenje 
z naravo, višjo silo in sožitje s tistim, 
kar nam je dano. V materialistično 
opredeljeni in ekonomsko močno 
zaznamovani družbi pa moramo 
žal vse to pogosto poriniti ob rob. A 
prav ta čas nas opominja, da moramo 
družbo bolj humanizirati, jo graditi 
na dobrem in nesebičnem ustvarja-
nju, deljenju in razumevanju.

In Franci je ob tem takoj iskrivo po-
mislil: “Obnoviti in označiti bi mo-
rali tudi “slovenski Camino”, poti, ki 
so sicer lepe, odlične za hojo, a ne 
dovolj dobro označene in nepodprte 
z ustreznimi podpornimi točkami -  

"albergi" za prenočevanje in prehrano 
popotnikov oziroma romarjev. Sto-
pil je v stik s poslancem Evropskega 
parlamenta, Francem Bogovičem, in 
začel raziskovati možnost, kako bi 
projekt oživljanja slovenskih romar-
skih poti priključil k evropskemu 
projektu “Pametne vasi”. Prvi pogo-

Razgledi in vzponi jemljejo dah. Vsak je na poti sam in hkrati s prijatelji.

Camino ponuja mnogo poti, tudi s konji.

Camino - Slovenija
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Stolnica sv. Jakoba v Santiagu.Popotniki: Franci, Marjana in Miran. Z dobro voljo in vztrajnostjo zmagam naproti.

Cilj v Finesterri s kilometerskim mejnikom "Km 0,000".Pot ob morju je polna zanimivosti.

vori so že stekli in morda bomo Slo-
venci resnično uspeli s predlaganim 
projektom, ki bi v naravo zvabil več 
ljudi, jim na poti omogočil kvalite-
tno bivanje, prehranjevanje in drugo 
podporo. Prav v tem vidim Franci-
jevo dinamiko v iskanju in odkriva-
nju novih možnosti. Nikoli ne obu-
pa in ne odneha. Življenje čuti kot 
energijo, ki jo je v vsakem trenutku 
moč preoblikovati, jo izpopolniti in 
nadgraditi.

Sedaj mu je skoraj mesec dni “tiši-
ne” vlil novih moči in novih pogle-
dov na življenje. Pravi, da je okrepil 
mir v sebi, ljubezen in razumevanje 
do drugih. Ko govori o “slovenskem 
Caminu”, pri oznakah poti ne poza-
bi na nikogar: pohodnike, invalide, 
kolesarje in jezdece. Za slednje je 
dobil navdih v Španji, kjer so bili ko-
nji prisotni ob vsej poti, na pašnikih, 
travnikih in na poteh, za tiste, ki so 
si želeli ježe.

Franci, čestitam!

Počitek nad klifi in šumečim morjem pomirja.

Na poti spoznaš sebe in veliko popotnikov
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Restavrirana vitrina, 
v stilu Artdeco, l. 1930, oreh, 
cena: 1.830,00 €

Bonbončki dodatki za vaš dom

bonbončki

Preobleke za okrasne blazinice najdete v trgovini Zlata nitka v Mariboru. 
Velike so 40 x 40 cm. Za lažjo uporabo imajo všito zadrgo. Cena: 12.90 Eur

Udoben stol za jedilnico - Claudia. 
Cena: 218,00 Eur

Udoben stol za jedilnico - Grace. 
Cena: 139,00 Eur

Izdelke lahko najdete v vseh poslovalnicah Harvey Norman.
Lammy okrasna blazina.

Cena: 29,90 Eur

Zlato-rumen tabure Ring.
Cena: 59,90 Eur

Izdelki art deco iz trgovine Antikvitete Lipovec v Mariboru.

Naina okrasna blazina.
Cena: 39,90 Eur

Obnovljena kaminska ura, v stilu  Artdeco, Francija,  l. 
1920, marmor, kovina, cena: 1.630,00 €

Obnovljena namizna svetilka, leto 1930, medenina, senčnik 
iz marmoriziranega stekla, cena: 320,00 €
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nagradna igra

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. 9. 2019 do 10. 12. 2019. Dobitnika glavne nagrade bomo objavili 11. 12. 2019 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.

Nagradna križanka



Naslednja številka izide marca 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 www.mikavenlajf.si

mikaven lajf
  Revija za izboljšanje kakovosti življenja

Številka 2 | Jesen 2019Lajfmikaven

Življenjski slog in bivanje

Dizajn in arhitektura

Zdravje in zračenje

Potovanja

Nasveti 

Intervju

Dom

mikavenlajf.si

Toplina in udobje doma
Revija za izboljšanje kakovosti življenja


