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Pripravila: Sonja Kodelja 

NARAVNA, DOMAČA ČISTILA ZA NAŠ DOM 

Čist in urejen dom je želja vsakega gospodinjstva. Pogosto pa se pustimo zapeljati reklamam 

za čistilna sredstva, ki obljubljajo bleščeče rezultate brez truda. Tako se nam doma naberejo 

različna čistila, ki negativno vplivajo na naše zdravje in na okolje. 

V vsakodnevnem hitenju pozabljamo, da je v vsaki kuhinji vrsta sestavin primernih za 

domača čistila s katerimi bomo prihranili denar, predvsem pa naredili nekaj dobrega zase in 

za okolje. 

Za domača čistila lahko uporabimo različne snovi: limonin sok, oljčno olje, beli alkoholni kis, 

soda bikarbona…. 

Zbrala sem nekaj preprostih nasvetov, kako uporabljati nekatere od teh snovi. Nekatere sem 

tudi sama že preizkusila. 

      KIS 

Čistilo za kozarce 

Potrebujemo: 2 skodelici belega kisa, vročo vodo, plitvo posodo ali nizko plastično kad 

Zaradi trde vode lahko kozarci hitro izgubijo sijaj in postanejo motni, čeprav jih pomivate v 

pomivalnem stroju. Prvotni videz jim lahko povrnete že z nekaj kapljicami kisa. Kuhinjsko 

krpo ali brisačo napojite z nekaj žlicami belega kisa in jih s tem umijete oziroma obrišete. 

Bodite brez skrbi, vonj po kisu bo hitro izhlapel. 

Druga možnost je, da kozarce namočimo v kis. V plitvo posodo nalijemo vročo vodo, dodamo 

dve skodelici belega kisa in kozarce za nekaj časa potopimo vanjo. Čez čas jih vzamemo ven 

in jih pustimo, da se posušijo. 

Kis lahko dodamo tudi v pomivalni stroj. 

Čistilo za madeže na preprogi 

Nemastne madeže na preprogi lahko odstranimo z mešanico čajne žličke tekočega 

detergenta in čajne žličke kisa, ki ju dodamo v vrček mlačne vode. Z mehko ščetko ali krpo 

nanesemo čistilo neposredno na madež in nežno podrgnemo. Speremo z brisačo namočeno 
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v čisto vodo in osušimo. Po potrebi postopek ponovimo. Najbolj uspešni bomo pri svežih, še 

ne zasušenih madežih. 

Čistilo za okna 

Za sijoča okna zmešamo enako količino belega kisa in enako količino tople vode. Pomito okno 

obrišemo s suho mehko krpo. 

Odstranjevanje madežev na lesu 

Madeže, ki jih na leseni mizi pustijo mokri kozarci, lahko odstranimo z mešanico belega kisa 

in oljčnega olja v razmerju 1:1. S čistilom nežno podrgnemo po madežu in na koncu površino 

spoliramo. 

Odstranjevanje vodnega kamna 

Če se nam na dnu grelnika za vodo ali avtomata za kavo nabira vodni kamen, posodo 

napolnimo z belim kisom in aparat vključimo, kot da bi želeli pripraviti napitek. Ko je 

postopek končan, posodo temeljito splaknemo z vodo. 

Čistilo za nakit 

Zlat nakit lahko očistimo tako, da ga za 15 minut namočimo v skodelico jabolčnega kisa. Nato 

ga do suhega obrišemo z mehko krpo. 
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SODA BIKARBONA 

Čistilo za odtoke 

Potrebujemo: ¼ skodelice sode bikarbone, ½ skodelice belega alkoholnega kisa, skodelico 

vroče vode 

Sodo bikarbono stresemo v odtok in pustimo stati nekaj minut. Čez prelijemo mešanico 

vroče vode in kisa ter odtok zapremo z zamaškom, ker se sestavine začnejo peniti. Pustimo 

delovati 5 do 10 minut, nato splaknemo z vročo vodo. 

Čistilo za straniščno školjko 

Nekaj sode potresemo po notranjosti straniščne školjke. Pustimo stati kako uro, nato s 

krtačko podrgnemo in splaknemo. 

Odstranjevalec vonjav 

Soda bikarbona absorbira neprijetne vonjave. Nekaj jo natresemo v škatlo in postavimo v 

hladilnik. Lahko pa jo potresemo tudi po dnu koša za smeti, da omilimo smrad. 

Zažgana hrana 

Če se nam med kuhanjem hrana prime in zažge na dnu kozice, jo posujemo s sodo bikarbono 

in prelijemo z vročo vodo. Namakamo vsaj eno uro ali več in hrana bo odstopila od dna in 

posodo bomo lažje očistili. 

Pranje perila 

Da bodo naša oblačila dišala bolj sveže in dlje časa ohranila žive barve, pri vsakem pranju 

dodamo v stroj pol skodelice sode bikarbone. Količino pralnega praška lahko prepolovimo, 

pa bo perilo kljub temu oprano enako dobro. 

Odstranjevanje madežev 

Zmešamo tri enote sode bikarbone in eno enoto vode, da dobimo gosto pasto. Z njo bomo 

brez težav odstranili trdovratne madeže v kuhinji in kopalnici. 
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Vir: https://deloindom.delo.si/svetujemo/domaca-cistila-naravna-enako-ucinkovita 

 
Fotografije: Shutterstock in K. Ž. 
 

VESELO  NA  DELO ! 
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Napisal: Matic Šen 

PRIMOŽ PETERKA 

»letalec« 

Primož Peterka se je rodil leta 1979 v 

Ljubljani. Peterka je 

začel skakati na skakalnici, ki stoji 

poleg šole v zanj domačih Moravčah. 

Včlanil se je v Smučarski klub Triglav 

v Kranju. 

V svetovnem pokalu je prvič nastopil 4. januarja 1996 v Innsbrucku, kjer je nadomestil 

reprezentančnega kolega s preslabo formo. Že na prvi tekmi se je uvrstil na 8. mesto in 

sezono nadaljeval v še boljšem slogu. V poljskem središču Zakopane je prvič zmagal in podvig 

ponovil še v švedskem Falunu. Če bi v sezoni 1995/96 upoštevali samo rezultate od 

innsbruške tekme dalje, bi več točk v svetovnem pokalu osvojil le avstrijski as Andreas 

Goldberger. Leta 1996 je nastopil tudi na svetovnem mladinskem 

prvenstvu v italijanskem Asiagu in osvojil drugo mesto za Nemcem Michaelom Uhrmannom. 

Sezona 1996/97 je bila njegova najuspešnejša. Pod vodstvom reprezentančnega 

trenerja Jelka Grosa je zmagal na sedmih tekmah, bil najboljši v seštevku prestižne novoletne 

turneje štirih skakalnic, osvojil pa je tudi veliki kristalni globus. Poleg tega je bil najboljši tudi 

v posebni razvrstitvi v smučarskih poletih. 9. februarja 1997 je v avstrijskem Kulmu poletel 

203 m in tako postal prvi Slovenec, ki je preletel magično mejo 200 m. 
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Naslednja sezona 1997/98, je bila zanj za podobno uspešna. Tokrat je Peterka zmagal štirikrat 

in znova osvojil veliki kristalni globus in globus za najboljši seštevek v smučarskih skokih brez 

upoštevanja poletov. Kljub temu, da se mu je medalja izmuznila, je solidno nastopil tudi 

na zimskih olimpijskih igrah v japonskem Naganu, kjer je osvojil 5. mesto na veliki ter 6. 

mesto na srednji skakalnici. 
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IZTOK ČOP »veslač med veslači« 
Iztok čop se je rodil leta 1972 v Kranju. Prihajal je iz 

Radovljice. Pri 13-ih letih je začel svojo veslaško kariero 

na Bledu. Veslati je začel v disciplini dvojec brez krmarja. 

V paru z Denisom Žvegljem leta 1991, komaj 

dva meseca po slovenski osamosvojitveni vojni, na 

svetovnem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno kolajno. 

Naslednje leto sta z Denisom na olimpijskih 

igrah v Barceloni s tretjim mestom priveslala prvo 

olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo. Dvojec je 

kmalu razpadel in Iztok je presedlal v enojca in leta 1995 v Tampereju (Finska) osvojil naslov 

svetovnega prvaka. Naslednje leto je na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil nehvaležno četrto 

mesto. 

Po še nekaj ne preveč uspešnih sezonah v enojcu je leta 1999 skupaj z Luko 

Špikom v kanadskem St. Catharinesu osvojil naslov svetovnega prvaka v dvojnem dvojcu, 

naslednje leto na olimpijskih igrah v Sydneyu pa sta v isti disciplini priveslala prvo olimpijsko 

zlato kolajno za Slovenijo. 

Naslednje tri sezone se je vrnil v enojec in redno osvajal kolajne na svetovnih prvenstvih, v 

olimpijskem letu 2004 pa sta s Špikom spet sedla v dvojni dvojec in si na olimpijskih igrah 

v Atenah priveslala srebrno kolajno. Naslednje leto na svetovnem prvenstvu 

v japonskem Gifuju se jima je posrečil še en podvig. Znova sta postala svetovna prvaka v 

dvojnem dvojcu, poleg tega sta v dvojnem četvercu (skupaj še z Matejem 

Prelogom in Davorjem Mizeritom) osvojila še srebrno kolajno. 

Na OI v Pekingu 2008 sta z Luko Špikom osvojila zadnje (6.) mesto v finalu dvojnih dvojcev. S 

Špikom sta leta 2012 v dvojnem dvojcu nastopila tudi na Poletnih olimpijskih 

igrah v Londonu, kjer sta osvojila bronasto medaljo. 

Istega leta pa je tudi napovedal športno slovo, v karieri je tako osvojil štiri olimpijske medalje 

in 12 medalj na svetovnih prvenstvih. 
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2. Tekmujmo proti učitelju… 

 Koliko časa lahko zdržiš v opori ležno zadaj (slika)? 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.dnevnik.si/1042552942 

       https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Peterka 

       https://sl.wikipedia.org/wiki/Iztok_%C4%8Cop 
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