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Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Poletje? Vročina? Prijetno osvežilna morska voda,...Ahmm, kaj je že to...Besede, ki so letos nekako
izginile iz mojega SSKJ in se preselile v slovar tujk, namesto njih pa se pogosteje pojavljajo vlaga, dež,
mraz, veter, oblaki, nevihta,...Sem nekje brala, da se klima tako močno spreminja, da bomo kmalu na
morje hodili novembra...A potem to pomeni, da bo božič aprila in smučarija v maju? No, ne, naj kar
ostane kot je.
Še dobro, da so nam namesto pravega poletja temperaturo dvigali Svetovno prvenstvo v nogometu
v Braziliji pa Svetovno prvenstvo v košarki v Španiji. Itak so pa za vrhunec poskrbeli nogometaši
Maribora, ki so se ponovno uvrstili v Ligo prvakov...
Pred nami so krompirjeve počitnice, stiskam pesti za boljše vreme, tebe pa vabim, da prelistaš novo
številko našega časopisa, kjer te čaka polno utrinkov, novosti in še česa, kar nas je zaposlovalo pretekle
mesece.
Maja
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POŠLJITE SMS s ključno besedo
DROBTINICA5 ali DROBTINICA na 1919
in darovali boste 5 EUR ali 1 EUR za
tople obroke za socialno ogrožene
šoloobvezne otroke.
Več o akciji na WWW.RKS.SI/DROBTINICA
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JOHNSON’S baby* prispeva k akciji
Rdečega križa Slovenije “Drobtinica
– topel obrok za otroke” več kot
3.000 toplih obrokov za otroke, ki jih
najbolj potrebujejo.
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*Cilag GmbH International Consumer Europe podpira
program Rdečega križa “Hot Meals Program”.
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MOJI ZAČETKI
MOJI ZAČETKI
MOJI ZAČETKI
Nadaljevanje zgodbe, pripravila Nataša Dujmovič

Evo, Grega je imel zelo stresne pričetke kariere v Lomasu, vsaj tako je napisal v svoji zgodbi. Jaz
sicer mislim, da vse skupaj ni bilo tako grozno, saj se spomnim samo, da je čistil spodnje police,
ko je bil z mano na terenu. Se mi pa zdi, da sem že takrat slutila, da bo enkrat moj šef in glede
na to, da si sedaj ne smem privoščiti kaj takšnega, sem takrat izkoristila priliko, pa sem ga malo
»pokomandirala«.
No ja, tudi pri meni je bilo kar zanimivo, namreč za prosto

nekaj vode, da sem se privadila, potem pa prava ekipa,

delovno mesto merchandiserja sem poslala prošnjo kar

vzdušje na višku, tako je vse ok.

dvakrat. Zakaj le?
Sodelavci v Lomasu so me naučili veliko stvari, predvsem
Z Bernardo sva bili v preteklosti sodelavki in sva obdržali

pa sem prvič v življenju doživela, da mi je nekdo dal

stike. Ona je že bila v Lomasu, vedno mi je vsa navdušena

priznanje, da znam tudi kaj dobro narediti. Zaradi tega ves

razlagala, kako je tukaj »fajn«, pa sem ji naročila, če bodo

ta čas, ko sem tukaj, res uživam v svojem delu.

koga potrebovali, naj mi to pove. Ker pa Berni rada govori,

Johnson&Johnson je skozi leta postal moj mali otrok.

mi je že kmalu sporočila, da je bil razpis v sobotnem Delu

Zadnjih 6 let sva krasen par, skoraj vse veva en o drugem.

(takrat je bilo še tako). Seveda sem takoj poslala prošnjo.

Zahteven prodajni program, kot BDM v Sloveniji. Z Majo

Izkazalo pa se je, da bo razpis šele naslednjo soboto. Kaj

velikokrat kujeva načrte, kako Snežano, ki je vedno znova

sem hotela, prošnjo sem poslala še enkrat. Še dobro, da

trd oreh, prepričati o naših idejah - namreč, ko dam

sem bila vabljena na razgovor, kjer sem bila o tem seveda

predlog zgleda takole:

tudi povprašana. Povedala sem po pravici, ni bilo nič

ok, dodatna prodaja, strošek, kaj da KA…..,pa še bi se našlo

hudega, delovno mesto je bilo moje. Berni, najlepša hvala

vprašanj, tako, da občasno obupam že v naprej, včasih pa

za pravočasno posredovane informacije.

seveda tudi uspem in naredimo po naše.

Najprej sem pričela z uvajanjem. Nuša (moja prva

Bolj kot razmišljam, bolj sem prepričana, da ne bi želela

nadrejena) je ocenila,da bo najbolje, da grem na teren z

delati drugje, saj so odnosi, sodelavci, še posebej pa

Alenko. Ona je tista, ki me je naučila, da se prične z delom

potniška ekipa s katero smo že nekaj časa skupaj,

zelo zgodaj zjutraj, konča pa, ko je narejeno, pa četudi je

poskrbeli za res čudovito delovno okolje v katerem se

to cel ljubi dan. Tako nekako je bilo tudi na naših žurkah,

človek lahko dobro počuti.

skoraj vedno sva zjutraj »pometali«. Menda je en od bivših
vodij prodaje v Lomasu izjavil, da kdor ni za žur, tudi za

Mislim da sem povedala dovolj, lahko bi še pisala in pisala,

delo ni, pa sva to vzeli zelo resno.

saj sem zares že dolgo v Lomasu, pa naj kar končam z
mislijo:

Še danes, ko je preteklo že kar nekaj časa od kar sem del
ekipe v Lomasu, sem vesela, da je bilo tako. V vseh teh letih
se je zgodilo veliko stvari, tako na terenu, kot v pisarni,
kamor sem se »preselila« pred sedmini leti. Preteklo je
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Lomasovci,
ostanimo to kar smo in
takšni kot smo!!!

NOVICA
NOVICA

V podjetju Lomas d.o.o. zelo podpiramo ohranjanje naravnih virov in vestno recikliramo
tako na ravni podjetja, kot posameznika (ločeni koši za embalažo, papir in ostale odpadke).
To, da smo pri ločenem zbiranju res uspešni, nam je potrdilo tudi podjetje INTERSEROH
d.o.o., ki nam je podelilo individualni certifikat CERTIFICATE RESOURCS SAVED 2013.
S svojim ravnanjem in prizadevanjem smo zgled drugim pri varčevanju z materialnimi viri, varovanju
okolja in preprečevanju podnebnih sprememb. Recikliranje odpadnih materialov lahko močno prispeva k
varčevanju in ohranjanju
miljonov ton dragocenih
merialnih virov ter
zmanjševanju izpustov
toplogrednih plinov.
V letu 2013 smo tako
poskrbeli za ponovno
uporabo mnogoh
materialov, ki jih je
mogoče reciklirati, kot so
različne vrste embalaže
(papirna, kartonska,
lesena, steklena in
plastična) ter mešane
kovine. Z recikliranjem
teh materialnih tokov
smo prihranili 593 ton
materialnih virov, kar je
enako 1.399 jablan! Poleg
tega so se s tem izpusti
toplogrednih plinov
zmanjšali za 103 tone.
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PIKNIK
PIKNIK

JESENSKI PIKNIK PRODAJNIH EKIP

Pripravila: Patricija Dujmovič

Po dveh več kot uspešnih spomladanskih piknikih, je padla ideja, da organiziramo še jesensko druženje prodajnikov.
Po začetnih križih in težavah z iskanjem primerne lokacije

izobilju in žur se lahko začne. Tokrat se nam je pridružil še

je organizacijski odbor na koncu le izbral - Planinski dom na

Samo in dodal piko na i našemu druženju.

Ravneku.
Petek popoldan… vreme super, ekipe zbrane, žar mojstri v

Vzdušje je bilo kot vedno fenomenalno, zato se že kujejo novi

polni pripravljenosti, sladkih dobrot izpod rok naših punc v

načrti za druženje in zabavo. Do takrat pa… takle smo mel’...J

Končno ena gasilska

Mojstri žara

Obvezni sirtaki
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Selfie .... spet

POMOČ NA TERENU
POMOČ NA TERENU

ROUTE MASTER - v korak s časom!
Pripravila: Teja Božnik

Učinkovitost poslovanja je pogosto odvisna od učinkovitosti
posameznikov, od tega, kako hitro se podjetja in zaposleni
v njih odzivajo na zahteve kupcev in od načina, kako poteka
sodelovanje v takih podjetjih. Prodaja artiklov je ključni poslovni
proces distributerjev artiklov široke potrošnje. Učinkovita
potna služba, skrb za polne prodajne police, prave cene,
hitra logistika, spremljanje konkurence – vse te aktivnosti je
potrebno dobro upravljati.
S sodobnimi mobilnimi tehnologijami lahko zares prihranimo ogromno časa in
denarja. Zato smo letos začeli proces posodobitve in s tem olajšanja dela na
terenu, ter predvsem povezave in komunikacije potne službe na terenu s prodajno
ekipo in poslovno-informacijskim sistemom na sedežu podjetja.
Programska rešitev bazira na aplikaciji Route Master, ki jo je razvilo hrvaško
podjetje SonoIT. Aplikacijo uspešno uporablja tudi sestrsko podjetje Alca Zagreb,
kar nam je na koncu tudi olajšalo odločitev za nakup ob dokaj veliki ponudbi
podobnih aplikacij na trgu.

Aplikacija Route Master podpira naslednje funkcionalnosti:
• določanje poti (routingov) terenskih zastopnikov na določena prodajna mesta
• identificiranje blaga s pomočjo skeniranja črtne kode
• enostavna priprava in obdelava priporočil (preko e-maila)
• prenos in obdelava podatkov s terena
• avtomatizacija dnevnih poročil in sčasoma tudi vseh ostalih poročil
• avtomatsko posodabljanje podatkov o artiklih, kupcih in akcijah
• sprotna in takojšnja komunikacija pisarne z ekipo na terenu
• pošiljanje slik stanja na terenu…itd.
Rešitev olajša delo z routingi in asortimanom po kupcih ter s pomočjo mobilne
telefonije (GSM) omogoča zastopniku na terenu pobiranje šifrantov partnerjev
in artiklov iz poslovnega sistema podjetja, ter izdelavo in pošiljanje dokumentov
bodisi v administracijo podjetja ali direktno poslovodji preko e-maila.
Z Route Master anketami lahko hitro zberemo najbolj pomembne podatke o svojih
kupcih, artiklih na prodajnih policah in o konkurenci. Enostavno določimo dnevni
plan obiskov in aktivnosti na posameznem obisku.
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POMOČ NA TERENU
POMOČ NA TERENU

Aplikacija omogoča sprotno in učinkovito komunikacijo prodajne ekipe v pisarni s
prodajno ekipo na terenu. Obvestila in naloge se lahko dodelijo in pošiljajo glede
na ekipo na terenu, na določen tip trgovine, na določeno verigo trgovin ali samo
določenemu prodajnem zastopniku.
Sredi meseca julija smo s tablicami opremili pet sodelavcev na terenu, ki so z
uporabo tablic in aplikacije ter podajanjem konkretnih pripomb ter idej bistveno
prispevali k uspešnem lansiranju aplikacije. Po njihovi zaslugi in z njihovo pomočjo
smo, kljub dopustom uspeli v mesecu septembru z tablicami opremiti prvo
kompletno prodajno ekipo in sicer ekipo Coldal z blagovnimi znamkami Colgate
Palmolive, Saponija, delom Varte ter malimi blagovnimi znamkami.
S pridnim delom trenutnih uporabnikov, tako na terenu, kot v pisarni ter nekaj
dodelave na sami aplikaciji, bomo do konca leta s tablicami opremili še preostale
prodajne ekipe ter s tem znatno zmanjšali oziroma ukinili papirologijo, ter povečali
učinkovitost na terenu.

ROUTE MASTER IN JAZ.
Pripravil: Marko Marković

Sem eden od treh sodelavcev na terenu,
ki ima to čast, da preizkuša aplikacijo
Route Master, ki je nameščena na naših
novih tabličnih računalnikih. Poleg mene
uporabljata aplikacijo še Iztok Tominec
in Aleš Jačimovič. Za vse podatke, ki jih
uporabljamo v aplikaciji pa skrbi Teja Božnik.
Aplikacija in ostala programska oprema, ki je nameščena
na tabličnem računalniku, omogoča prodajniku možnost
takojšnjega reševanja nekaterih zadev povezanih z
administracijo, ki jo je v zadnjem času vse več in smo jih do
zdaj bili primorani reševati od doma. Tudi brez zaključnic
za naročila in priporočila, se človek hitro navadi.
Na začetku je seveda potrebno nekaj truda, da spoznaš
vse postopke in možnosti, a ko jih enkrat osvojiš je vse
lažje in so prednosti tega načina dela hitro vidne.
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Obisk trgovine poteka tako, da se najprej logiraš (prijaviš) v vsaki
trgovini, pregledaš asortiman, nato skozi bazo artiklov sestaviš
priporočilo oz. naročilo in ga pošlješ na e-mail trgovine ali v našo
administracijo, če gre za direktno naročilo. Tudi sam sem na začetku bil
malenkost zaskrbljen predvsem glede priporočil, ki jih v elektronski
obliki s pošiljanjem po e-mailu, v trgovini sploh ne poznajo in smo
Lomas-ovi zastopniki praktično prvi, ki uporabljamo tak način dela.
Težava nastopi v trgovinah, kjer poslovodje niso vajeni rednega
pregledovanja elektronske pošte in jim je poslovanje po tej poti prej
v napoto kot korist. Vsi se zavedamo, da živimo od prodaje zato, v
takih primerih pišemo predloge naročil ročno na papir in jih na mehak
način navajamo na elektronsko poslovanje. Zagotovo bo potrebno še
nekaj časa, da spoznajo prednosti le-tega, sem pa glede na nekatere
odzive, zelo optimističen.
Ne glede na to, danes, ko aplikacijo uporabljam približno dva meseca,
lahko rečem, da povsem brezpapirno delujem v približno 50% trgovin in se
tudi ta odstotek počasi povečuje. Seveda prednjačijo Tuši in Spari, pa tudi
kar nekaj Mercator-jevih
trgovin je z odobravanjem
sprejelo spremembe.
Upam, da se bo aplikacija
še naprej razvijala in
bo čim bolj po meri
uporabnika, kar bo imelo
za posledico, še boljše
rezultate

Lomas-a

na

vseh ravneh.
Pozdrav iz Primorske,
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DOGODKI
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VARTA NAGRADNO VPRAŠANJE:
V 18. številki LomasTimesa je bilo na strani 17, zastavljeno VARTA nagradno vprašanje.
Prvi odgovor na nagradno vprašanje je prišel s strani DOLINAR MARKOTA:
»From: Dolinar Marko
Sent: Friday, July 04, 2014 11:52 AM
To: Levak Peter
Subject: Odgovor na nagradno vprašanje - LomasTimes
Živjo, spodaj pošiljam odgovor na nagradno
vprašanje iz Lomas Timesa.
VARTA:
V = vertrieb (prodaja)
A = aufladung (polnjenje)
R = reparatur (popravilo)
T = transportable (prenosen)
A = accumulatoren (akumulator)
Lp, Marko Dolinar«

Takole pa je iz rok Petra, za hiter pravilen odgovor, prejel
nagrado Marko D.

Ker pa so zaposleni v pisarnah odkar je Lomas Times v tiskani izdaji v priviligiranem položaju, saj ga prejmejo prej,
kot tisti, ki ste na terenu, sem se odločil podeliti še eno nagrado tistemu, ki prvi pošlje odgovor s strani ekipe na
terenu.
Prvi je odgovor poslal ROBI in tako tudi on prejel nagrado.
»From: Turnšek Robert
Sent: Tuesday, July 08, 2014 11:56 AM
To: Levak Peter
Subject: odgovor na nagradno vprašanje varta
Odgovor na nagradno vprašanje. ... varta v slovenščini pomeni;
prodaja, polnjenje in popravilo prenosnih akumulatorjev.
l.p.Robi«
Hvala za sodelovanje in naj vama izdelki dobro služijo.
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DROBTINICA – topel obrok za otroke
– Pomagajte tudi vi

Pri Johnson&Johnson smatrajo, da je naša skupna odgovornost pomagati skupnostim v katerih
živimo. Tej ideji že nekaj leta sledimo tudi v podjetju Lomas...
Del načela korporacije Johnson&Johnson:
»Odgovorni smo skupnostim v katerih živimo in delamo in prav tako smo odgovorni svetovni skupnosti.
Biti moramo dobri državljani – podpirati dobra dela in dobrodelnost ter plačati svoj delež davkov.
Spodbujati moramo civilni (državljanski) napredek, boljše zdravstvo in izobrazbo. Ohranjati moramo
dobro stanje lastnine, ki jo lahko vsi uporabljamo, ščititi okolje in naravne vire.«

DM TKS

IS NM

DM Citypark,

ISP Citypark,

Drobtinica

Drobtinica
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M HM Domžale

Mercator HM Nova Gorica

Spar Brežice

M HM Šmartinska

Spar Slovenj
Gradec

Z načelom, kot izhodiščno točko, sta Johnson&Johnson in Rdeči križ družno prepoznala nezadostno
prehranjenost kot stopnjujoč zdravstveni in razvojni vzrok diskriminacije mnogih otrok na Balkanu.
Zaradi težkih ekonomskih pogojev vedno več otrok nima možnosti za primerno prehrano, še posebej jim
primanjkuje zdravih toplih obrokov.
Te ekonomske razmere se odražajo v slabem
zdravju in fizičnem razvoju prizadetih otrok.
Prav tako jim preprečujejo normalno socialno
integracijo.
Rdeči križ je organizacija z najmočnejšo
humanitarno mrežo in strokovnim znanjem na
Balkanu. Ima ogromno izkušenj in strokovnega
znanja pri prepoznavanju ciljnih populacij z
največjimi potrebami po pomoči in vzpostavljene
mehanizme za distribucijo pomoči otrokom, ki jo
potrebujejo...
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In ima program z namenom….

”TOPEL OBROK ZA OTROKE”
…da bi nudili pomoč tistemu delu prizadete populacije, ki jo najbolj potrebuje in izboljšali njihove splošne
življenske pogoje.

Namen programa
Zagotoviti topli obrok za otroke bi bila osnovna pomoč ciljni populaciji za izboljšanje osnovnih zdravstvenih
pogojev a tudi pomagati pri vključevanju otrok v vsakodnevne procese socializacije in izobraževanja. S
kombinacijo organizacijskih zmožnosti Rdečega križa in Johnson&Johnson financiranjem ter strokovnim znanjem
komuniciranja bi lahko dosegli primeren PR nivo (odnosov z javnostmi) ter tako povabili tudi druge, da podprejo
program in tako izboljšajo socialni status pomoči potrebnih otrok.

K sodelovanju so z veseljem pristopili nekateri večji trgovci v Sloveniji: Mercator, Spar, Dm ter
Hofer.
Naj bo projekt

“TOPEL OBROK ZA OTROKE”
naša obljuba za leto 2014…

POMAGAJTE TUDI VI OTROKOM DO TOPLEGA OBROKA
POŠLJITE SMS s ključno besedo DROBTINICA ali DROBTINICA5
na 1919 in darovali boste 1 EUR ali 5 EUR za tople obroke
za socialno ogrožene šoloobvezne otroke.*
Več o akciji na WWW.RKS.SI/DROBTINICA

varnost

Naša predanost zdravemu razvoju otrok
presega naše standarde Trojne zaščite
otroka (Triple Baby ProtectionTM)!

blagost

JOHNSON’S baby** prispeva k akciji Rdečega
križa Slovenije “Drobtinica – topel obrok za
otroke” več kot 3.000 toplih obrokov za
otroke, ki jih najbolj potrebujejo.

učinkovitost

DROBTINICA na 1919

DROBTINICA - TOPEL OBROK ZA OTROKE
* Prispevajo lahko vsi uporabniki mobilnih storitev Si.mobil, Mobitel, Debitel, Tušmobil, Izimobil in T-2.
Cena odhodnega SMS sporočila bo obračunana po ceniku mobilnega operaterja.
**Cilag GmbH International Consumer Europe podpira program Rdečega križa “Hot Meals Program”.
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Letos je ekipa REMINGTON & RUSSELL HOBBS poskrbela za kar nekaj dogajanja. Za nami so
zanimive predstavitve, odlične izpostavitve in dobra prodaja.
Pripravila: Hermina Steržaj

Pripravili smo nekaj interesantnih oglasov in
poskrbeli za dobro založene police:
V začetku poletja smo pripravili snemanje z
našo predstavnico za RUSSELL HOBBS izdelke
Valentino Smej Novak:

KATALOG M TEHNIKA

IZPOSTAVITEV SPAR
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Za jesen in zimo 2014 pa tudi pripravljamo kar nekaj zanimivosti! Remington kot vedno predstavlja
naprednost in inovacije v oblikovanju las ter pripravlja presenečenje za moške, ki ga nestrpno
pričakujemo!
Predstavljamo novi Indestructible strižnik!

Seveda pa nismo pozabili na ženske – letos bomo pripravljene na vsako priložnost z novima Your Style sušilnikom in
oblikovalnikom, ki ponujata VEČ:
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Tudi RUSSELL HOBBS ne zaostaja z inovacijami saj letos predstavlja kar nekaj novosti. Ena
izmed njih je gotovo NOVI BLENDER & KUHALNIK ZA JUHO v enem!
					

Z lahkoto do zdrave, domače juhe ali smutija!
Doma pripravljena juha je odličnega okusa in ne vsebuje

odličen in hranljiv smuti, za kosilo pa v istem aparatu

konzervansov. Zato pozabite na juho iz vrečke in si raje

skuhate zdravo juho polno naravnih sestavin.

pripravite juho po svojem okusu - hitro in enostavno v

Poleg vsega je še zelo enostaven za uporabo. Izberite

našem fantastičnem novem RUSSELL HOBBS SOUP &

program, pritisnite gumb in gremo! V vrču lahko zmešate

BLEND kuhalnikom in mešalnikov v enem.

do 1,75 l hladnih sestavin ali do 1,4 l vroče juhe. Ker je

Ta posebej oblikovani mešalnik z grelnim elementom se

dovolj velik za pripravo do 4 porcij, bo lahko v okusih, ki jih

ponaša s kar 8 programi. Zjutraj si lahko z njim pripravite

premore le domača juha, uživala cela družina!

↘ 400 W motor, 800 W grelni
element
↘ kapaciteta mešanja: 1,75 l za
hladne napitke, 1,4 l za vroče
juhe
↘ vrč iz nerjavečega jekla s
pokrovčkom za dodajanje
sestavin med mešanjem
↘ avtomatsko ohranjanje toplote
po koncu kuhanja
↘ varnostno zaklepanje pokrova

↘ kuhalna površina proti
sprijemanju
↘ 8 programov:
- juha s koščki
- kremna juha
- omaka
- kuhanje na pari/vretje
- muti
- mešanje
- drobljenje ledu
- pulzna funkcija

Težko pa
pričakujemo
tudi že novo
linijo izdelkov
za pripravo
hrane z
glamuroznim
imenom AURA!
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NOVOSTI

NOVOSTI - REMINGTON
STRIŽNIK
VIRTUALLY INDESTRUCTIBLE HAIR CLIPPER
Strižnik Virtually Indestructible Hair Clipperje najmočnejši Remingtonov strižnik do zdaj.
Komplet strižnika je idealen za uporabo doma in je visokospecializiran, najboljše kakovosti,
močen in vzdržljiv.

üZaradi močnega motorja z visokim vrtilnim momentom,
superiorne funkcionalnosti striženja in na kapljice, trke in
padce odpornega dizajna je striženje preprosto.
üDvojna baterija na litijev pogon omogoča delovanje
do 120 minut. Japonska nerjaveča rezila omogočajo
naprednejšo zmogljivost striženja in profesionalno urejanje.
Ko gre za natančnost in moč, ima strižnik Indestructible
Clipper najboljšo hitrost striženja, in sicer 350 mm/s.
üS profesionalnim pogonom in virtualno neuničljivostjo
je strižnik sestavljen iz enakih materialov, kot so v vizirjih,
vetrobranskih steklih in močnih orodjih, pripravljenih na
dolgotrajno, redno uporabo in optimalno moč.
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NOVOSTI

REMINGTON - NOVOSTI

PRIPOMOČKI ZA OBLIKOVANJE PRIČESKE
YOUR STYLE STYLER KIT
Poosebite svoj stil!
Ta mnogostranski oblikovalnik za pričesko ima tri individualne nastavke, ki
omogočajo individualno oblikovanje in pričesko kot iz salona. Izberite svoj
nastavek in poosebite svoj stil. Izbirate lahko med vročo krtačo za glajenje, za
polne lase, 19-milimetrskimi kleščami za rahle kodrčke ali koničasto palico za
simpatične kodrčke.
Tri možnosti temperature vam omogočajo fleksibilnost pri izbiri želene toplote
glede na vaš tip las ali stanje. Hitro (30-sekundno) segrevanje pa pomeni, da bo
aparat, kakor hitro boste izbrali nastavek, pripravljen za uporabo.
Ta zmagovalni pripomoček ima tri nastavke, ki jih je možno menjati. Ponuja
tudi možnost nakupa štirih individualnih nastavkov, vključno z nastavki Waving
Wand, 32-milimetrskimi kleščami, 25-milimetrskimi kleščami in 25-milimetrskimi
kleščami v XL-velikosti. Na voljo imate tudi dve novi krtači za oblikovanje pričeske
po vaši meri. Pričesko boste lahko spreminjali tako pogosto, kot svoja oblačila.
Ste v svoji sobi vedno želeli imeti kotiček za oblikovanje pričeske? Zdaj si lahko
željo izpolnite z izdelkom Remington Your Style Styler Kit!
Nastavljiva višina toplote do 220 ºC* s tremi nastavitvami

Vključuje:
• 19-milimetrske klešče za rahle kodre
• 13–25-milimetrsko koničasto palico za simpatične kodre
• 38-milimetrsko vročo ščetko za volumen in obliko
Vsi štirje nastavki imajo zaščitno prevleko** – antistatična, keramična,
turmalin-ionska in gladko drsenje
• 30-sekundno segrevanje
• Avtomatski varnostni izklop
• Torbica za shranjevanje
• Rokavica, odporna na toploto
• Električna napetost, razširjena po vsem svetu
• Vrtljiv priključni kabel
• 4 dodatni nastavki, ki se prodajajo posebej
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NOVOSTI

NOVOSTI - REMINGTON
PRIPOMOČKI ZA SUŠILNIK
YOUR STYLE DRYER KIT
Ta zmagovalni pripomoček za sušenje las omogoča oblikovanje videza po vaši izbiri, saj vam med
oblikovanjem pušča popolno svobodo.

Za vsak videz obstaja nastavek. Za luksuzen, gladek zaključek sušenja izberite nastavek Concentrator.
Če imate naravno skodrane lase, za definiranje in lahkotnost kodrov dodajte nastavek Diffuser. Če želite
dih jemajoč volumen, pa izberite inovativni nastavek Root Boost.
Zaradi ionskega zračenja bodo vaši lasje brez kodrov, gladkejši in bolj svetleči. S pomočjo močnega,
profesionalnega 2300-vatnega motorja, primernega za vsak salon in z nastavljivo toploto ter hitrostjo,
boste imeli popoln nadzor nad sušenjem.
Ta večopravilni zmagovalni pripomoček ima tri nastavke, ki jih je možno menjati, in daje možnost nakupa
dodatnih nastavkov Spin Curl in Extra Slim Wide Concentrator.
Ste si v svoji spalnici zmeraj želeli kotiček za urejanje? Zdaj si lahko željo izpolnite z zbirko Remington
Your Style Collection.
LASTNOSTI:
• Močen sušilnik – 2300 W in 85 km/h
• Ionski generator – 90% več ionov* za sijaj brez kodranja las
• 3 nastavitve toplote/2 nastavitvi hitrosti
• Hladno sušenje za različne pričeske
• Tiho delovanje
• Snemljiva zadnja mrežica, ki jo je možno preprosto očistiti
• Zanka za obešanje

SUŠILNI KOMPLET VSEBUJE:
• koncentrator za luksuzno sušenje
• difuzor za naravne, rahle kodre
• Root Boost za polno pričesko
• 2 dodatna nastavka ločeno v prodaji
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NOVOSTI
RUSSELL HOBBS

PURIFRY HEALTH CVRTNIK
je vsestranski način, kako pripraviti najljubšo hrano za vašo družino.
Iščete bolj zdrav, okusnejši in enostavnejši način za pripravo jedi, ki jih obožujete? Purifry
cvrtnik Russell Hobbs uporablja pametno tehnologijo, ki izkorišča kuhalno moč čistega zraka s
hitrim kroženjem za pripravo najljubše hrane za družino, kot so čips ali piščančji medaljoni, brez
uporabe olja ali maščobe. Zunanjost je še vedno hrustljava, okus pa govori sam zase.
Purifry je hiter in enostaven za uporabo. Za razliko od običajnih cvrtnikov, tukaj ni treba segrevati
olja, tako je čas kuhanja veliko krajši. Prav tako potrebuje manj maščobe ter zmanjša hlape in
neprijetni vonj ocvrte hrane, tako da lahko uživate v tej privlačni
aromi okusno pripravljene hrane.
S pomočjo Purifry priprava večerje še nikoli ni bila tako enostavna.

• Cvrtnik za zdravo pripravo hrane brez olja
• Bolj zdrav način kuhanja brez neprijetnih vonjav v primerjavi s cvrtjem v olju
• 2 l kapaciteta košare za cvrtje, ki zdrsne ven za enostavni dostop
• Ločevalnik košar za pripravo 2 vrst hrane naenkrat
• 60-min časovnik s samodejnim izklopom
• Nastavljiva temperature do 200 °C
• Večnamenska naprava za pripravo ocvrtega krompirčka (svežega ali
zmrznjenega), mesa, zelenjave in raznolike hrane ter receptov

• Košara, ki se lahko pere v pomivalnem stroju, ročaji, ki se ne
segrevajo in nedrseče
nožice.
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NOVOSTI
NOVOSTI - AIRWICK

Tudi letos je Airwick za popestritev prazničnih dni pripravil čudovite,
dragocene vonjave, ujete v prelepe sveče inovativnih oblik. V bogati izbiri
treh linij sveč, boste zagotovo našli svoj najljubši vonj, ki vas bo nežno objel
v dolgih zimskih dneh.
ü Neprekinjena dišava za
vrhunsko izkušnjo

ü Lepo in zelo raznoliko steklo

ETERNAL SCENTS – Sveča, ki zaradi gela, ki se nahaja na spodnjem delu sveče, diši tudi ko ni prižgana
Bela vanilija

Rubinasto rdeče jabolko

Rožnati orientalski cvet
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NOVOSTI
AIRWICK - NOVOSTI

PEARL INFUSION RARE COLLECTION – Sveča s prozornim odišavljenim voskom, prežeta z dišečimi biseri,
ki vsebujejo visoko kakovostna eterična olja.

Divje Bengalsko
granatno Jabolko

Vanilija iz
Madagaskarja

Orientalski cvet
Pasijonke

Sladka
Mandarina

ESSENTIAL OIL INFUSIONS – Odlični vonji od prvega do zadnjega prižiga

Vanilija & rjavi sladkor
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Pomaranča & praznične
začimbe

Sladko jabolko &
topli cimet

Cvet gorske jagode

TEREN
TEREN

V eni od preteklih številk smo se pohvalili s
čudovitimi izpostavitvami izdelkov blagovne
znamke Le Petit Marseillais.
Prav je, da povemo, da so poleg pridne ekipe na terenu
velikokrat za izjemne predstavitve blagovnih znamk
»odgovorne« prijazne punce na prodajnih mestih, ki se
res maksimalno potrudijo za urejenost trgovine v kateri
delajo. Tako velikokrat olajšajo delo naših »terencev«.
Pobudo, da se poslovodji simbolično zahvalimo, je dal
Marko. Ideja je vredna posnemanja in kot vedno, bo
Lomas take in podobne zamisli z veseljem podprl.

Takole smo se zahvalili poslovodji v Tuš Planet Koper, ki je
veliko pripomogla k izjemni postavitvi, ki so jo občudovali
kolegi s polovice Balkana...
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Colgate aktivnost Sensormatic
ISP KR

ISP Citypark

SP Grosuplje

MC Šiška
SP Krško
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

MC HM
Jesenice

MC Šiška

MC HM
Nova Gorica

Tuš
Bratislavska,
Pričarajmo
nasmeh

Tuš Planet
Kranj,
Pričarajmo
nasmeh

Tuš
Logatec.
Pričarajmo
nasmeh
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

ISP Novo mesto
ISP Citypark, Listerine Sensormatic

ISP Novo mesto

Spar Zagorje, dodatna izpostavitev LPM

ISP Novo mesto
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Aktivnost Sensormatic LPM
ISP Koper

ISP Koper

ISP Nova
Gorica

ISP Velenje

ISP Koper
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

PERFECT LOMAS FOOD TEAM
Pripravil: Gregor Suša

No pa smo jo dočakali……..našo Barbi namreč - ponosno mamico malega Filipa. Priznam, da je to
leto kar manjkala njena energija in smeh po pisarnah – tako da Barbi, dobrodošla spet med nami.
Sicer je pa tako, da smo v letu njene odsotnosti dodobra ‘’zaštartali’’
blagovno znamko Franck, razširili potno službo na programih ‘’Prehrana’’ ter
pri vsem tem nekako držali prodajo tako Kandit-a ki si je resen dopust lahko
privoščil šele po Barbarini vrnitvi na delovno mesto – njegov obširnejši
potopisni prispevek ‘’Marko odkriva New York’’ pa s slikami in pikantnimi
podrobnostmi z veseljem pričakujemo v naslednji številki. Seveda brez
ženske podpore ni šlo, vse skupaj mu je namreč uspevalo s pomočjo naše
Petre – hvala obema, ker sta se ‘’borila’’ in ne obupala J.
Da pa Barbari med nami ni bilo dolgčas in ni preveč pogrešala ‘’dopustnika’’
Marka, je v času od 15.do 17.10.2014 poskrbel Franck s šolanjem celotnega
hrvaškega HORECA teama v Sloveniji.
Po pestrem sestanku s predstavniki podjetja Franck
smo ‘’zavihali rokave’’ ter vsi skupaj dosegli skoraj
nemogoče v tako kratkem času – popravke planogramov,
širitve listingov v globino, postavitev artiklov na police,
ureditev priporočenih MPC in na koncu, kako je vse to
bilo oddelano na terenu, lahko rečem samo ‘’KAPO
DOL’’. Skupna številka dodatnih izpostavitev je šla
preko 220, pa to ne po ena izpostavitev na filialo,
ponekod dve ali celo tri (3!) – BRAVO VSI - hvala prav
vsakemu posamezniku iz teama – so pa očitno tudi tu
pomembne izkušnje in ‘’kilometrina’’, saj je po do sedaj
zbranih podatkih največ izpostavitev oddelal Rudi: preko
50 – natančneje 52, ampak mu mlajša konkurenca ‘’diha’’
za ovratnik – Darjan z 47-timi izpostavitvami – vsekakor
bo v prihodnosti še zanimivo….natančne dokončne
rezultate pa pregledamo skupaj na RMS-ju. Odlično
oddelano vse skupaj, sicer pa slike povejo največ…

HM Rudnik, končnica Franck, dodatna izpostavitev
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška

HM Rudnik

SM Koper
HM Šiška

29

POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI
ISP Novo mesto

Spar
Ormož

Tuš SM
Koper

Spar
Sežana

Tuš SM
Lucija

Spar Slovenska Bistrica
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Tuš Prevalje

Iz vsega realiziranega je razvidno, da ima blagovna znamka
FRANCK pri nas še OGROMEN potencial, na nas pa je, da ga
znamo izkoristiti.
Pri vsem tem imamo odlično in še kako potrebno podporo
našega principala – v tem času so namreč poskrbeli za odlično
TV podporo z zelo prefinjenim TV oglasom, kateri zelo pristoji
kraljici okusov ter seveda tudi za vse materiale, ki se nameščajo
po filialah, gratise za izpostavitve, odlične akcijske ponudbe
in še in še – skratka tudi njim hvala za vso trenutno in nadaljno
podporo pri implementaciji in razvoju strategij blagovne znamke.
Skratka, če samo na kratko povzamem:
1. imamo odlično blagovno znamko, z ogromnim potencialom
razvoja; imamo Franck
2. podporo in razumevanjem principala
3. odličen, popoln team - tako na terenu kot v pisarni
4. znamo in zmoremo
….smo preprosto LOMAS, s sloganom:
Naravnost k najboljšim!
HVALA!

Tuš Bakovska

Tuš Planet
Koper

Zadovoljni so tudi predstavniki podjetja Franck
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI
ISP BTC, letni zakup

Tuš BTC, Tuš klub
Tuš Logatec,
Tuš klub

ISP Koper,
letni zakup
ISP Kranj
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

M HM Kranj

M HM Nova Gorica
M HM
Postojna

M HM
Rudnik

M HM
Slovenj
Gradec

M HM Šiška
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Dr. Beckmann končno v planogramu

ISP Citypark

ISP Citypark

ISP Kranj

ISP Citypark

ISP Kranj
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

ISP Celje

ISP Murska Sobota

ISP Celje

ISP Celje
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

ISP Vič

ISP Vič

M Tehnika Postojna

M Tehnika
Koper
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KUHAJMO ...
KUHAJMO ...

RIŽOTA Z BUČO IN JURČKI
SESTAVINE ZA 4 OSEBE:
•
•
•
•
•
•
•
•
Za pripravo dobre rižote si moramo vzeti čas, saj je treba
riž precej pogosto mešati. Rezultat je kremasta rižota,
ki se z dodatkom bučnega pireja in popraženih jurčkov
spremeni v pravo jesensko umetnino!
PRIPRAVA:

•
•
•
•

600 g zimske buče
2 žlici olivnega olja
2 ščepca soli
80 g masla
1 srednje velika čebula
300 g riža (carnaroli ali arborio)
240 ml suhega belega vina
1 l piščančje jušne osnove
(piščančje ali zelenjavne)
25 g naribanega parmezana
100 g jurčkov
2 ščepca sol
1 ščepec mletega popra

5. Riž nato zalijemo z eno ali dvema zajemalkama vroče
jušne osnove. Jušne osnove mora biti samo toliko, da je

1. Lističe želatine za pribl. 10 min. namočite v hladno vodo

ves riž prekrit. Mešamo, dokler riž ne vpije vse tekočine,
nato pa ga ponovno zalijemo z jušno osnovo. Naslednjih

2. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Bučo očistimo

15 do 20 minut nadaljujemo z mešanjem riža in postopnim

(odstranimo semena in mrežasto membrano), operemo

prilivanjem jušne osnove.

in narežemo na krhlje. Pekač obložimo s papirjem za peko
in po njem razporedimo bučne krhlje. Prelijemo jih z malo

6. Nato v riž vmešamo pretlačeno bučno meso. Na

olivnega olja in rahlo posolimo. Pekač za približno 35 do

zmernem ognju med mešanjem kuhamo še 2 minuti.

45 minut potisnemo v ogreto pečico (bučne kose pečemo
toliko časa, da se povsem zmehčajo). Pekač vzamemo iz

7. Ko je rižota že lepo kremasta, riž pa še nekoliko čvrst,

pečice in pustimo, da se bučni kosi nekoliko ohladijo.

v riž vmešamo parmezan in preostalo maslo. Kozico
odstavimo s kuhalnika, pokrijemo in pustimo, da rižota

3. Bučno meso postrgamo (lupino zavržemo), stresemo v

počiva 4 minute.

skledo in z vilicami dobro pretlačimo. Čebulo očistimo in
drobno sesekljamo. Jurčke očistimo in obrišemo z vlažno

8. Jurčke narežemo na rezine. V ponvi segrejemo olivno

krpico.

olje, na katerem na hitro prepražimo rezine jurčkov. Jurčke
po okusus začinimo s poprom in soljo.

4. V kozici razpustimo 50 g masla, na katerem
posteklenimo čebulo. Dodamo riž in ga ob stalnem mešanju

9. Rižoto serviramo na krožnike. Na vrh položimo nekaj

pražimo dve do tri minute, da postekleni. Zalijemo z vinom

prepraženih jurčkov in pripravljeno jed postrežemo.

in ob nenehnem mešanju kuhamo na zmernem ognju toliko
časa, da vino izpari.

DOBER TEK!

Vir: okusno.je
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SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

ŠKORPIJONI, STRELCI IN KOZOROGI – VSE NAJBOLJŠE IN LEPO PRAZNUJTE!

VSE DOBRO!
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HOROSKOP
HOROSKOP

Vodnar - V prvih dneh meseca oktobra boste bolj nasmejani
kot po navadi, čeprav je na delovnem mestu še nekaj
vprašajev in večjih nejasnosti, ki vas bodo na trenutke jezile.
Vse bo dobro izpadlo, če boste pravočasno odgovorili na
najbolj pereče vprašanje. Svojih delovnih nalog se morate
lotiti bolj organizirano. Niste dovolj dobro pripravljeni in
dobri nameni očitno sami po sebi ne zadostujejo. Posvetujte se s sodelavcem,
ki ima več prakse. Ljubezen bo dobila pravo obliko v zadnjih dneh oktobra, ko
boste bolj sproščeni.

Lev - Prva polovica oktobra bo izredno družabna. Pokažite
prijateljem, da jih poslušate in da jim stojite ob strani. Tudi če
vas ne bodo za nič prosili, jim bo že samo to olajšalo njihove
težavice. Seveda pa ne pozabite tudi nase. Čas je, da se
začnete učiti na napakah, posebno ko boste naleteli na nekaj
težav z denarjem ali službenimi zadevami. Sprostite se in
premislite, saj očitno potrebujete več časa. V zadnjih dneh oktobra vam Sonce v
znamenju Škorpijona prinaša ljubosumje in nekaj dvomov na čustvenem področju,
ki pa bodo z pogovori hitro izhlapeli iz obzorja in vam povrnili vaše zaupanje.

Ribi - V oktober vstopate polni optimizma in navdušenja
v zvezi z nečem, kar se je začelo odvijati pred kratkim.
Nova ideja vam bo všeč in imeli boste veliko ustvarjalne
svobode, ki jo seveda izkoristite na pravi način. Ne bo vam
potrebno dolgo čakati na ugodne izide. V ljubezni boste
proti koncu meseca po nepotrebnem zaletavi in celo
občutljivi. Kljub temu, da imate občutek, da se mora vse v vašem življenju
odvijati hitro, temu tokrat žal ne bo ne bo tako. Vzemite si čas, da boste

Devica - V oktober vstopate nekoliko utrujeni od
vseh pripetljajev v preteklem obdobju. Začutili boste
rahlo nezadovoljstvo, ki vas lahko pripelje do čustvene
razdvojenosti in nestabilnosti. Premislite, koliko vam
pomeni iskren in direkten odnos. Proti koncu meseca
bodo vaše misli povzročile, da se bo zgodilo natanko
tisto, česar ste se najbolj bali. Kljub vsemu imate dovolj moči in energije,
da situacijo čim prej popravite. Nikar se preveč ne ustavljajte tam, kjer že v
naprej veste, da nimate nikakršnih možnosti za vašo zmago.

prepričani v svoje naslednje dejanje
Oven - V oktobru se vam bo začelo vaše življenje
sestavljati v pravi smeri. Nepričakovana ponudba o
sodelovanju vas bo pozitivno presenetila. Nikar ne
odlašajte predolgo, pretehtajte argumente, izgubiti
nimate kaj. Dovolj imate podjetne žilice, da stvari
pripeljete do uspeha. Deležni boste podpore prijateljev
in družine. Krajše poti in menjava mnenj vam bo v veselje. V zadnjih dneh
oktobra pa se boste posvetili svojim čustvenim zadevam in se o vsem
skupaj tudi temeljito pogovorili, kar bo izboljšalo vašo počutje.

Tehtnica - V prvi polovici oktobra, ko vas bo spremljalo
Sonce v vašem znamenju, bo za vas pomembno predvsem
osebno zadovoljstvo. Srečanje z osebo iz preteklosti vas
bo nekoliko zbegalo. Zavedate se, kaj vse ste izpustili
ali celo zamudili. V službi bo vsaj trenutno vsak vlekel na
svojo stran, kar vas lahko utrudi. Vsaj za trenutek nehajte
razmišljati o tem, koliko dela vas še čaka in kaj vse morate še opraviti. Nihče
ne more predvideti vseh možnih zapletov in napak, tudi vi ne. Konec meseca
boste vse skupaj jemali bolj ležerno.

Bik - Prvi dnevi v oktobru bodo malce težki, saj ne boste
točno vedeli, kaj si v resnici želite. V domačem krogu se
vam lahko zgodi konflikt, v katerega bo vključenih več
nasprotno mislečih ljudi. Dobro bi bilo, da se bi iz tega
kaj naučili in v prihodnje odreagirali drugače. V ljubezni
boste srečni z nekom, ki je popolnoma drugačen od oseb
iz preteklosti in vas vznemirja s prijetno zunanjostjo. Zbrali boste več
energije, tudi na poslovnem področju, kjer ste v zadnjem času malce zaspali.
Vendar je še vedno dovolj časa, da poskrbite zase.

Škorpijon - V prvih dneh oktobra za vas nič ne bo preprosto,
čeprav vam takšne situacije pomenijo le dodaten izziv, da
se borite in vztrajate pri svojih začrtanih shemah, v katere
resnično verjamete. Veliko se bo dogajalo, vendar boste
pozorni le na čisto majhno zadevo, ki bo pritegnila vašo
pozornost in vas celo za nekaj časa vznemirila. Ugotavljali
boste, zakaj je prav to tako pomembno za vas. V zadnjih dneh oktobra, ko bo
Sonce prešlo v vaše znamenje, boste vse kar se bo dogajalo doživljali veliko
bolj intenzivno, kar vas bo prebudilo.

Dvojčka - Prva polovica oktobra, ki jo bo polepšalo Sonce
v znamenju Tehtnice, vam bo pisana na kožo, bolj kot
ste predvidevali. Vsakodnevna opravila boste vestno
izpolnjevali in tudi zaključili eno večjih del. Plujete v mirnih
vodah, zato ni razloga za skrb, strah in paniko. V drugi
polovici meseca pričakujte napredovanje ali morda celo
povišico. Konec oktobra bo pozitivno obarvan, čustvena zvestoba vam bo
veliko pomenila, zato brez zadržkov povejte to na glas. Osrečite sebe, saj
veste, da ste oseba, ki morate dati svoja čustva na plano.

Strelec - Končno ste pridobili nazaj svojo energijo, ki
jo boste znali v prvi polovici oktobra s pomočjo Sonca v
Tehtnici odlično uporabiti. Sposobni boste hitro veliko
narediti in zraven ohraniti dobro voljo in optimizem.
Povečani bosta natančnost in pozornost, ki ju boste
vlagali v svoje delo. Znašli se boste na sredi popolnoma
novega dogajanja, morda celo z osebo, ki do sedaj ni bila večji del vašega
življenja. Vse skupaj sprejmite na pozitiven način in ne iščite bližnjic. Na
ljubezenskem področju bo vse skupaj potekalo zelo ustaljeno.

Rak - V prvih dneh meseca oktobra boste ustvarjali
nekaj novega in zelo zanimivega, tudi za okolico. Ohranite
glavni recept zase, kajti zavistnežev ne bo manjkalo.
Prepričljivi boste z argumenti, dokažete lahko tudi svojo
strokovnost. Ljubezensko vas bo v drugi polovici oktobra
vodil izostren šesti čut in to bo zadostovalo, da pravilno
ocenite osebo, ki je vstopila v vaše življenje. V zadnjih dneh oktobra boste
želeli napredovati na osebnem področju, kar vam bo omogočal nekod od
prijateljev, ki vas lahko s svojimi nasveti celo nekoliko zavede.

Kozorog - Prva polovica meseca oktobra bo nekoliko
stresna in nenavadna. V ozračju bo nemir, ki bo kratil
dogovarjanje in zbrano delo. Čas je za premik ali
spremembo v vašem razmišljanju in tudi dejanjih. Tokrat
vam ne bo do čakanja, čeprav ste si že vnaprej vzeli več
časa za vse opravke, ki so na sporedu. Vaša notranjost vas
spodbuja, da dragi osebi poveste nekaj, kar vam leži na srcu. Zadnji dnevi v
mesecu bodo klicali po harmoniji, saj boste vrveža in dogajanja že nekoliko
siti. Prišli boste tudi do pomembnih zaključkov.
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