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Pripravila: Sonja Kodelja         

VRT JE UČILNICA ZA ŽIVLJENJE       

  
V času, ko smo bili vsi doma, se je veliko ljudi, ki imajo možnost, lotilo vrtnarjenja. Vrtnarimo 

lahko čisto vsi, tudi mladi, ki želijo uživati zdravo, živo hrano. Zavedati se moramo, kako 

pomembno je, na kakšen način je pridelana hrana, ki jo uživamo. Tudi sama vrtnarim že vrsto 

let in pri tem zelo uživam. Vrt mi je za sprostitev, stik z zemljo, z naravo. 

Kljub dolgoletnim izkušnjam, še vedno rada preberem kakšno knjigo ali nasvete o 

vrtnarjenju, saj se človek uči celo življenje. 

 

Danes vam bom predstavila nekaj idej gospe Jerneje Jošar, ki je neomajna zagovornica 

ekološkega vrtnarjenja. Ona nas uči, kako vrtnariti na trajnosten, z naravo povezan način. 

Poleg zanimivih člankov in predavanj, si lahko preberemo tudi nasvete v njenih knjigah: Moj 

vrt je lahko balkon, Ekološko vrtnarjenje za vsakogar, Vrtnarimo z Jernejo in priročnik Z 

Jernejo do zdravega vrta. 

 

Gojenje zelenjave nam ne sme predstavljati truda, temveč sprostitev. Oglejmo si 

najpogostejše napake, ki jih pri svojem delu naredimo vrtičkarji. 

 

- Prezgodnja setev in presajanje na prosto ( počakamo na višje temperature ), 

- prekomerno gnojenje, 

- napačno zalivanje – vsak dan po malem, namesto redkeje in takrat obilno 

- združevanje rastlin – mešani posevki ( kot v naravi ) 

- kolobarjenje, 

- izbira kakovostnih semen, 

- izbira kakovostnih sadik, 

- pravi čas setev in presajanj – setveni koledar, 

- zaščita tal z organskimi zastirkami ( kot so zaščitena v naravi )…. 
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Vrtnarjenje je treba prilagoditi svojemu načinu življenja. Lahko preberemo različno literaturo 

o vrtnarjenju in se odločimo po svoje. Ni potrebno, da delamo vse po eni metodi, lahko jih 

združujemo, samo da delamo z veseljem. 

Vrtni škodljivci in zdravljenje bolezni 

V naravi se ravnovesje večkrat poruši in se določeni škodljivci preveč razmnožijo ali pa 

rastline napadejo bolezni. Zato je prav, da škodljivca ali bolezen prepoznamo in ustrezno 

ukrepamo. 

Skoraj za vsakega škodljivca in bolezen obstaja pripravek, ki ga lahko naredimo sami. 

Pripravke delamo:   iz divje rastočih rastlin, kot so: koprive, preslica, rman, bezeg, praprot  

                                    iz gojenih rastlin: paradižnik, korenčkovi listi, čebula, česen, čili 

                                    iz dišavnic: timijan, žajbelj, meta 

                                    iz kisa, mleka sirotke, cimeta 

 

Prednosti takšnih doma narejenih pripravkov. 

Ker so naravni, z njimi ne zastrupljamo zemlje ne podtalnice ter ne pobijamo vse povprek 

živih bitij. Ekološki pripravki so na voljo tudi v trgovinah, z doma pripravljenimi pa 

privarčujemo kar nekaj denarja. Seveda je tudi pri teh pripravki treba biti previden in se 

držati receptur ter predvsem koncentracij doziranj. 

Čeprav hiter življenjski tempo zahteva od nas hitre rešitve, pa narava ne pozna bližnjic. Lahko 

pa za zdrave rastline poskrbimo že prej in upoštevamo vse preventivne rešitve. Če bodo 

rastline krepke, bodo lažje kljubovale škodljivcem in boleznim. 
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Slika:https://www.google.com/search?q=urejen+zelenjavni+vrt&tbm=isch&rlz=1C1GGRV_enSI751SI7

54&hl=sl&ved=2ahUKEwj5hNaj8JnpAhWQtKQKHaLtAykQrNwCKAJ6BAgBEG0&biw=1583&bih=757#i

mgrc=EZjvntgkud2e_M 

Nekaj o doma narejenih pripravkih za zatiranje škodljivcev si boste lahko prebrali v 

naslednjem prispevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=urejen+zelenjavni+vrt&tbm=isch&rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&hl=sl&ved=2ahUKEwj5hNaj8JnpAhWQtKQKHaLtAykQrNwCKAJ6BAgBEG0&biw=1583&bih=757#imgrc=EZjvntgkud2e_M
https://www.google.com/search?q=urejen+zelenjavni+vrt&tbm=isch&rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&hl=sl&ved=2ahUKEwj5hNaj8JnpAhWQtKQKHaLtAykQrNwCKAJ6BAgBEG0&biw=1583&bih=757#imgrc=EZjvntgkud2e_M
https://www.google.com/search?q=urejen+zelenjavni+vrt&tbm=isch&rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&hl=sl&ved=2ahUKEwj5hNaj8JnpAhWQtKQKHaLtAykQrNwCKAJ6BAgBEG0&biw=1583&bih=757#imgrc=EZjvntgkud2e_M
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Pripravila: Sonja Kodelja 

DOMA NAREJENI PRIPRAVKI ZA ZATIRANJE 

ŠKODLJIVCEV NA VRTU 
 

Na vrtu, vrtninah in okrasnem cvetju, tako na prostem kakor tudi v prostoru, se nam občasno 

pojavijo škodljivci ali različne bolezni. Če ne želimo kupovati dragih sredstev, si lahko na 

domačem vrtu ali v okolici skoraj skozi vse leto naberemo rastline, iz katerih sami naredimo 

pripravke, naravna škropiva oziroma sredstva za boj proti t. i. škodljivcem na vrtu in njegovi 

okolici.  

 

UČINKOVITOST DOMAČIH PRIPRAVKOVV primerjavi s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin je 

učinkovitost naravnih nekoliko slabša, kar pa nadoknadimo s pravočasno in redno uporabo. Medtem 

ko s kemičnimi škropimo na 10 do 14 dni, pa z naravnimi na največ pet dni. Razmik med uporabo 

pripravkov je lahko tudi enodneven, nikakor pa ne več kot petdneven. Hitreje ko bomo zaznali težavo 

na vrtu, boljše rezultate bomo dosegli, zato je pomembno, da vrt opazujemo in smo pozorni na vse 

spremembe. To je še posebej pomembno v času največje občutljivosti rastlin za pojavljanje 

škodljivcev, kot so muhe, gosenice in drugo. 

Naravni pripravki za zatiranje škodljivcev so zanimiva alternativa kemijskim sredstvom, s 
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katerimi lahko odženemo škodljivce z naših gredic. Pripravimo si jih iz rastlin na našem vrtu 

in porabimo v času, ko je verjetnost pojavljanja določenih škodljivcev največja. 

Najpogostejši škodljivci listne uši se pojavljajo vsako leto na številnih vrtnih rastlinah. Večina 

je specializiranih samo za določeno rastlinsko vrsto, nekaj pa je tudi takšnih, ki so manj 

izbirčne in jih najdemo povsod. Zaradi njihovega načina prehranjevanja se pojavljajo v času, 

ko je rast rastlin najmočnejša; takratno izobilje rastlinskih sokov jim nudi idealne pogoje za 

prehranjevanje in razmnoževanje. Velika nadloga so tudi polži, ki jih je predvsem v vlažnem 

obdobju povsod zadosti. Potem so tu še bramorji, voluharji, raznovrstne gosenice, 

hroščki, koloradski hrošč, škodljive muhe in pršice, ki delajo škodo na naših rastlinah, 

njihovo pojavljanje pa je redno z občasnimi nihanji, kar je odvisno predvsem od vremena. 

 

Rastline za pripravo domačih pripravkov 

Predstavila vam bomo nekaj rastlin, za katere sem prepričana, da jih vsi poznate, in s 

pomočjo katerih boste lahko sami naredili pripravke za zatiranje škodljivcev. 

 Med rastlinami, ki so ustrezne za ta namen, najdemo veliko zdravilnih zelišč, pa tudi povsem 

navadnih rastlin, ki so v naravi ali kot plevel na vrtu. Pripravke lahko izdelujemo iz svežih 

rastlin, ki jih natrgamo sproti, ali posušenih. Nekatere rastline vsebujejo ustrezen nivo 

aktivnih substanc v točno določenem obdobju, ko je tudi najprimernejši čas za njihovo 

nabiranje. Ker pa se škodljivci pojavljajo tudi v drugem času, jih posušimo in ustrezno 

https://www.bodieko.si/koloradski-hrosc
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shranimo do časa uporabe. Lahko pa takšne pripravke tudi kupimo, npr. iz preslic, iz sojinega 

lecitina, peritrina, ogrščičnega olja, pešk tropskega drevesa neem ipd. 

Priprava 

Iz ustreznih rastlin lahko pripravimo čaje, brozge in prevretke. Postopek pri čajih je enak 

tistemu, ki ga uporabljamo za pitje; zelene ali suhe rastline prelijemo s kropom in pustimo 

nekaj časa stati, uporabljamo pa ga ohlajenega. Z namakanjem svežih ali suhih rastlin v 

hladni vodi za 24 ur, ki jih nato še nekaj časa kuhamo, pa dobimo brozgo. Tudi to uporabimo 

ohlajeno in ustrezno razredčeno, kar je odvisno od postopkov priprave in namena uporabe. 

Prevretek pa nastane po dolgotrajnejšem namakanju določenih suhih ali svežih rastlin v 

pokriti posodi, kjer pride do vrenja. Mešanico redno vsakodnevno premešamo in ko vrenje 

poneha, je pripravljena za uporabo. Pri pripravi rastlinskih pripravkov ne smemo uporabljati 

kovinskih posod, da ne pride do neljubih reakcij, pač pa naj bodo steklene ali plastične. 

Praprot: Pripravki iz praproti Uporabni sta praprot glistovnica in orlova praprot, sveža ali 

suha; pripravimo pa lahko brozge in prevretke. Za prevretek rabimo 0,5 kg suhe praproti, ki 

jo namočimo v 10 litrov vode in pustimo, da se vrenje konča. Takrat se penjenje preneha, 

dobljeni prevretek pa odcedimo in spravimo v steklenice. Uporabljamo razredčenega v 

razmerju 1 : 10, z njim pa bomo škropili proti listnim ušem. 

Kopriva: Kopriva je znana po svojem delovanju zoper škodljive listne uši, zelo pomembno pa 

je, da čaj, brozgo ali prevretek pravilno pripravimo. Za čaj in brozgo potrebujemo 150 g suhih 

ali en kilogram svežih kopriv, ki jih prelijemo z 10 litri kropa ali namočimo v 10 litrov vode za 

24 ur, malo povremo, ohladimo in uporabimo. 

Paradižnik: Priljubljeno plodovko lahko izkoristimo za zatiranje škodljivcev. Dve pesti listov 

namočimo v dveh litrih vode in škropimo proti gosenicam in bolhačem vsak drugi dan. 

Korenje: Eterična olja v korenjevih listih bodo pregnala čebulno muho. 50 g listov prelijemo z 

litrom vroče vode, pokrijemo in pustimo, da se ohladi, nato pa škropimo po čebuli. 

https://www.bodieko.si/neem-nim-cudo-sveta-iz-ljudskega-zdravilstva
https://www.bodieko.si/kopriva-pekoce-zdravilo
https://www.bodieko.si/paradiznik-proti-boleznim-srca-in-ozilja
https://www.bodieko.si/korenje
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Rabarbara: Peclje rabarbare rabimo za kuhanje kompota in pripravo peciva, z namočenimi 

listi pa bomo zatirali listne uši in druge škodljivce. Kilogram listov brez pecljev namočimo v 

pet litrov vode in počakamo do konca vrenja, nato pa mešanico še 10 minut kuhamo, 

ohladimo in uporabimo proti gosenicam, ušem in škodljivim muham na čebuli, poru in 

korenju. 

Pelin: Uporabimo ga pripravljenega v čaju ali brozgi proti pršicam in listnim ušem. 

Mleko: Je odlično sredstvo za zatiranje listnih uši, ki se pojavljajo na začimbnicah, sobnih 

rastlinah ali zunanjih rastlinah. Nekaj mleka zlijemo v pršilko in z njim popršimo rastlino. 

Postopek ponavljamo vsaj pet dni. 

Vir:https://www.bodieko.si/naravni-pripravki-za-zatiranje-skodljivcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bodieko.si/naravni-pripravki-za-zatiranje-skodljivcev
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Napisal: Matic Šen 

ROK PETROVIĆ  - »mislec na smučeh, rocker med 

količki« 
 

Rok Petrovid se je rodil leta 1966 

v Ljubljani, Slovenija, Rok se je rodil 

mami Zdenki Steiner in 

očetu Krešimirju Petroviću. Roka je na 

smuči prva postavila mama, oče pa ga z 

železno taktirko vodil pri prvih zavojih. 

Leta 1977 je postal Rok prvi Slovenec, 

ki mu je uspelo zmagati na največjem 

otroškem tekmovanju za pokal Topolino – in to petkrat.  

Rokov prvi uspeh je naslov mladinskega svetovnega prvaka v slalomu, ki si ga je prismučal 

leta 1983 v italijanskem Sestrieresu. Po tem uspehu hitro napreduje proti slalomskemu 

svetovnemu vrhu in »eksplodira« v sezoni 1985/86, ko s kar 5 zmagami ter še po enim 

drugim (avstrijski St. Anton) in tretjim mestom (norveški Geilo) več kot prepričljivo kot 

prvi Slovenec osvoji mali kristalni globus v slalomski razvrstitvi. Kmalu se izkaže, da je bila ta 

sezona vrhunec njegove smučarske kariere, na svoje najboljše čase spomni le še naslednjo 

sezono, ko v Kranjski Gori osvoji drugo mesto za Bojanom Križajem, zato leta 1988 postavi 

tekmovalne smuči  v kot in se posveti študiju na ljubljanski Fakulteti za šport. Tam 

leta 1991 diplomira s temo kršitev človekovih svoboščin v športu. Jeseni 1993 bi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1966
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdenka_Steiner&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kre%C5%A1imir_Petrovi%C4%87
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovno_mladinsko_prvenstvo_v_alpskem_smu%C4%8Danju
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slalom
https://sl.wikipedia.org/wiki/1983
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sestrieres&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Anton&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Norve%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geilo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mali_kristalni_globus&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska_Gora
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bojan_Kri%C5%BEaj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1988
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Smu%C4%8Di&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/1991
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
https://sl.wikipedia.org/wiki/1993
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moral magistrirati s temo diskretnega simulacijskega modeliranja biomehanskih struktur 

osnov alpskega smučanja, če ne bi tik pred zagovorom magistrske naloge utonil med 

potapljanjem na hrvaškem otoku Korčuli. 

10. marca 2012 je bil ob Pokalu Vitranc premierno prikazan enourni dokumentarni film Od 

kamna do kristala. Leta 2015 je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov. 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko počepov na eni nogi lahko opraviš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  https://siol.net/sportal/zimski-sporti/25-let-po-tragediji-med-morjem-in-smucarsko-vecnostjo-477761 

        https://sl.wikipedia.org/wiki/Rok_Petrovi%C4%8D 

 

 

Učitelj Učenec 

9-krat ? 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Magister
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Otok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kor%C4%8Dula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pokal_Vitranc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hram_slovenskih_%C5%A1portnih_junakov
https://siol.net/sportal/zimski-sporti/25-let-po-tragediji-med-morjem-in-smucarsko-vecnostjo-477761
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rok_Petrovi%C4%8D
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Napisal: Matic Šen 

ZLATKO ZAHOVIČ  - »genij nogometa« 

Zlatko Zahovič se je rodil leta 1971 v Mariboru. 

Nogomet je začel igrati v mladinskem moštvu NK 

Maribor, vendar za ta klub ni nikoli zaigral kot 

član. Člansko kariero je začel pri mariborskem NK 

Kovinar.  

Predvsem Leta 1996 je prestopil v sloviti FC 

Porto in v njegovem dresu doživel najbolj 

zvezdniške trenutke v portugalski ligi in ligi 

prvakov saj je bil v sezoni 1998/1999 celo 

najboljši strelec porta in eden od treh najboljših 

strelcev tega tekmovanja. V Portu je ostal do 

leta 1999 in z moštvom osvojil tri naslove 

portugalskega prvaka, leta 1998 je osvojil tudi portugalski pokal. Leta 1999 je prestopil 

v pirejski Olympiakos, vendar je klub zaradi nesoglasij s trenerjem hitro zapustil. Leta 2000 je 

prestopil v Valencio in se z njo še v isti sezoni uvrstil v finale lige prvakov, kjer jih je po 

streljanju enajstmetrovk premagal münchenski Bayern. Med tistimi, ki so izvajali 

enajstmetrovke, je bil tudi Zahović, vendar je njegov sicer dobro merjeni stel vratar 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nogomet
https://sl.wikipedia.org/wiki/1996
https://sl.wikipedia.org/wiki/FC_Porto
https://sl.wikipedia.org/wiki/FC_Porto
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nogometna_Liga_prvakov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nogometna_Liga_prvakov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Porto
https://sl.wikipedia.org/wiki/1999
https://sl.wikipedia.org/wiki/1998
https://sl.wikipedia.org/wiki/1999
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pirej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Olympiakos
https://sl.wikipedia.org/wiki/2000
https://sl.wikipedia.org/wiki/C._F._Valencia
https://sl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bayern_M%C3%BCnchen
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Bayerna Oliver Kahn mojstrsko obranil. Leta 2001 zapustil Valencio in se vrnil na 

Portugalsko. Tokrat k lizbonski Benfici. 

V zimskem prestopnem roku januarja 2005 je Zahović prekinil pogodbo z Benfico in se 

poslovil od igranja nogometa. 

Kot član reprezentance je bil osrednja figura moštva, ki se je uvrstilo na dve največji 

tekmovanji, evropsko in svetovno prvenstvo. Je rekorder po številu nastopov in zadetkov za 

reprezentanco 

Avgusta 2007 se je vrnil v domači Maribor in v najuspešnejšem slovenskem klubu NK 

Maribor prevzel vlogo športnega direktorja. 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

 Koliko dotikov žoge z glavo lahko opraviš brez napake? 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007970/ 

        https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno- 

roko/331169 

 

Učitelj Učenec 

21-krat ? 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Oliver_Kahn
https://sl.wikipedia.org/wiki/2001
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
https://sl.wikipedia.org/wiki/Benfica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/2005
https://sl.wikipedia.org/wiki/2007
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/NK_Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/NK_Maribor
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007970/
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno-%20roko/331169
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno-%20roko/331169

