Številka 26⁄ KvartaI I ⁄ leto 2016
Interni časopis podjetja Lomas d.o.o.

Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Do konca januarja se življenje običajno že vrne v ustaljeno rutino. Tudi tokrat ni prav nič drugače. Občutek
imam, da smo v leto zakorakali kar optimistično, polni nove energije, kljub nekaterim spremembam, tako
znotraj ekip, kot tudi širše. Zagotovo so k temu pripomogli tudi izlet v Beograd, božičnica in razigran
otroški smeh na predstavi legendarnega Joleta. Neprecenljivo...
Pust je mimo, zimo, ki je sploh ni bilo, so šeme uspešno pregnale. Tudi zimske počitnice so skorajda že za
nami. Se novoletnih zaobljub še držite? Ste jih podkrepili s 40 dnevnim postom do Velike noči ali pa ste
morda izbrali kak drugačen način s katerim boste svojemu telesu malo olajšali delo? Nič od naštetega?
Tudi prav.
Če želite »sprostiti« le možgane, v tokratni številki poiščite enostavna navodila za zlaganje origami
metulja, za vzpodbudo pa vam podarjam en čudovit kos papirja...
Tudi letos so pred nami štiri številke našega Lomastimesa. In ena za povrh, taka bolj praznična. Vesela
sem, da zdaj res lahko napišem, »našega« saj je v vsaki številki več vaših prispevkov. Vsi po vrsti so prava
popestritev, zato še enkrat lepo vabljeni k soustvarjanju.
Maja
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JUBILEJ
Ob koncu preteklega leta smo jih imeli kar nekaj, ki so lepo pripravili podlago za veliki jubilej, ki
bo zaznamoval letošnje leto. Okrogle, 10. obletnice v podjetju so se veselili Darja L., Andreja in
Jasmin, še pet več pa so jih nabrali Bernarda, Boris (Jasmina je v njegovem imenu sprejela
zahvalo), Peter in Marko. Bo pa naša 20-ka obarvana s še parimi presenečenji, predlogi za
praznovanje seveda dobrodošli.
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RB CEE Christmas Party
Pripravil: Grega Kovič

Glede na to, da predstavljamo del Recki Benckiser CEE (Centralna vzhodna Evropa), kjer so vključene
države Češka, Slovaška, Madžarska, Hrvaška in Slovenija, smo v začetku meseca decembra prejeli
povabilo na RB CEE božično zabavo v Budimpešti. Božična zabava naj bi potekala ta temo »Great
Gatsby« v stilu 1920.
km dolgo pot. V popoldanskem času smo prispeli v hotel, kjer
smo imeli srečo in dobili zadnje parkirišče. V hotelu smo bili s
Čehi, Slovaki in Hrvati, skupaj okoli 80 ljudi. Glede na to, da
nas je bilo kar nekaj, smo morali iti na zabavo s posebnim
avtobusom, ki nas je čakal kmalu po prihodu v hotel. Med
čakanjem avtobusa smo podali pritožbo na hotel, da nas
zunaj zebe in zakaj nimajo zunaj gretja, da si ne zaslužijo 4
zvezdic. Tako, da časa za prvo sprostitev ni bilo, smo se pa
nasmejali ob pogledu na zanimive obleke in dodatke v stilu
1920, ki so si jih nekateri nadeli.

Takoj po prejetju povabila smo skočili v akcijo in preklicali vsa
možna gledališča, če se da izposodit obleko v stilu 1920. Na
žalost je ravno v tem času potekala v Ljubljani na
Gospodarskem razstavišču obletnica mature iz leta 1923 in
so bile vse obleke izposojene.
Skratka zadnja dva meseca sta kar hitro minila, vmes smo bili
na super Lomas izletu v Beograd-u, bilo je kar nekaj
sestankov in zaključevanje leta je pripomoglo k temu, da smo
bili že kar potrebni nove sproščene zabave.

Okoli 19. ure smo prispeli na čudovito lokacijo ob reki Donavi.
Kmalu smo ugotovili, da smo del zelo velike ekipe, okoli 200
ljudi. Po aperitivu, smehu, kako so nekateri prav originalno
oblečeni in kratkem pogovoru z udeleženci zabave, smo se
kmalu posedli za mize.

Na dan RB zabave smo se v zgodnjih urah odpravili proti
Budimpešti. Pot je potekala v sproščenem duhu, glasba in
pogovori o preteklih zabavah, dogodivščinah na RB-ju in
Lomas-u so nam krajšale čas, tako, da smo lažje prenesli 500

Pred večerjo je imel govor generalni direktor Lajos Magjari.
Na kratko nam je predstavil rezultate za leto 2015 in vizijo
podjetja do leta 2020. Na koncu je pohvalil vse udeležence
zabave za veliko vloženega truda v letu 2015. Kmalu zatem je
nastala tišina, luči so ugasnile in na velikem zaslonu se je
pokazalo krilo letala, nato celo letalo, pa ne družbe Easy Jet
ampak Fly Emirates…vmes se porodi ideja, da si je GM generalni direktor omislil nov hobi in ga želi delit z nami ali pa
da se mu končno izpolnila dolgoletna želja, da si je končno
ku p i l l e t a l o … k m a l u za t e m s e l e t a l o s p u s t i i z za
oblakov…tišina, kaj se bo zgodilo…megleno in kasneje malo
bolj jasno se na tleh pokaže palma…pa ne da si je kupil vilo v
Dubaj-u…nato se pokaže hotel v obliki jadra (Burj al
Arab)…pa kaj bomo imeli v naslednji sezoni sveče v obliki
jadra, glede na to, koliko novih priseljencev z bližnjega
vzhoda prihaja…letalo še malo preleti celoten Dubaj, luči se
prižgejo in gospod GM pride na dan z besedo: »Vsi vi, ki ste
danes tukaj, skupaj gremo v mesecu aprilu leta 2016 na
zaslužen 4-dnevni dopust v Dubaj in hvala še enkrat za
čudovito leto 2015!« »Upam na še bolj čudovito 2016!«
Sekunda tišine, da zajamemo zrak… nato pa neverjeten
izbruh zadovoljstva vseh prisotnih.
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Tokrat je bilo povsem drugače, skoraj v vseh kategorijah se je
našel nekdo, ki ni bil Madžar (no, na koncu, če me spomin ne
vara, je vseeno zmagal Madžar)…vmes nam je že malo krulil
želodec, evo še ena kategorija in končno večerja…med
pogovorom pa na velikem zaslonu zagledamo naše slike in
kmalu zatem nas povabijo na oder…morali so ponoviti, ker
res nismo pričakovali…ja nič gremo brez pričakovanja na
oder…no, ravno bučnega aplavza ni bilo, so se pa vsaj Hrvati
in nekaj znanih potrudili, da nismo ravno neslišno prišli na
oder…nas bodo vsaj predstavili širši družbi…med tem, ko
pridejo še ostali, se malo presenečno pogovarjamo, komaj
čakamo da gremo dol in nato GM napove zmagovalca…

Tako kot vsako leto, je na vrsti še podelitev priznanj
posameznikom oz. ekipam, ki so se v preteklem letu
nadpovprečno izkazali. Priznanja so podeljevali v 4
posameznih kategorijah Achievement – outperformance
(nadpovprečen dosežek), Entrepreneurship - Daring to be
diﬀerent, taking calculated risks (Drzen biti drugačen, ob
izračunanih tveganjih ), Partnership - Leveraging
relationships for outperformance (partnerstvo – vpliv k
boljšemu odnosu, ki prispeva na nadpovprečne donose).
Ownership - Doing whatever it takes to win ( stori vse, kar je
potrebno za zmago ). V vsaki kategorji so bili nominirani trije
posamezniki ali ekipa in med njimi so izbrali zmagovalca
kategorije. Vsako leto ponavadi te podelitve nismo prav
posebej spremljali, ker so bili običajno nominirani samo
Madžari, vmes pa se je, glede na velikost posla, našel tudi
kakšen Čeh.

and the winning team is…Slovenia KAM team !!!

Ob prevzemu Oskarja – GM in SLO KAM team
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Fotograﬁranje za znano medijsko hišo,
avtogrami, stisk rok od preostalih….nismo več
l a č n i , g r e m o n a zd ra v i t z v s e m i , ki j i h
poznamo…ni jih bilo malo…smo si pa vzeli tudi
čas za večerjo.

Po večerji smo imeli še kratek kviz, kjer smo
se omizja pomerila med sabo (nekje 40 miz)
na temo zgodovina RB in Great Gatsby. Z ne
preveč velikim naporom smo zmagali še v
kvizu …zdaj vemo kako se počuti Pero
mišica, ker tako z lahkoto zmaguje.
Zabava je trajala pozno v noč...po končani
zabavi je sledil zaslužen počitek in
naslednje jutro pot proti domu.

zadovoljen pogled ob prejetju točke za pravilen odgovor

Poslovili smo se z mislimi na še bolj
čudovito 2016. Ob tej priložnosti bi se radi
zahvalili vsem, ki so pripomogli, da smo
lahko prejeli tako prestižno nagrado.

swinganje do jutranjih ur
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Recki-Benckiser in Scholl predstavljata novi Velvet Smooth,
ki ima vse, kar potrošnik potrebuje:

1.

Vse prednosti ročne pile
za stopala, vendar
v hitrejši in bolj
učinkoviti napravi.

2.

Deluje na mokri
in suhi koži.

3.

Aparat je lažji,
kljub temu, da vsebuje
polnilni akumulator
za daljšo uporabo.

4.

Odporen na vlago
in z dvojno hitrostjo
brusilnega valja.
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BIANKA CLASSIC stick

BIANKA ČOKOLADA

▪ Znan žitni napitek sedaj v praktičnem
pakiranju, ki sledi trendu ''zdravih'' napitkov
in hitrega načina življenja v Sloveniji
in nadaljuje zgodbo klasičnih
kavnih naodmestkov.

▪ Inovacija –žitni napitek
z okusom čokolade

▪ 12 x stickov v škatli

▪ Brez kofeina

▪ Proizvod bogat z vlakninami
▪ Visoke nutritivne vrednosti
▪ Za vse družinske člane:
od najmlajših do nastarejših
▪ Za vsak del dneva
▪ Za vse, ki majo radi okus čokolade,
a ne smejo piti Cappuccina Čokolada

Kavni napitek za pravi užitek
za vsak del dneva!
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FRANCK CREMA stick 2GO

Praktično ''stick'' pakiranje, ki je del inovativne linije Franck Crema kave.
▪ Franck Crema je prva in edina 100% turška kava, ki se lahko pripravi
tudi na hiter način, s prelitjem z vročo vodo.
▪ Idealna je za pitje skozi celoten deloven dan,
oziroma v vseh situacijah, ko je klasična priprava kave
iz katerega koli razloga nemogoča.
▪ Združuje hitrost in enostavnost priprave
ter okus, vonj in doživetje prave turške kave .

Franck Crema.
Prava kava na moj način.
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NUTRI BOOST

3 V 1 ULTIMATE SOKOVNIK

ź

15 delni set

ź

700 W

ź

baza iz brušenega nerjavečega jekla

ź

3 x 700 ml posoda

ź

2 x 350 ml posodica

ź

1 x rezilo s 4 noži

ź

1 x nazobčano rezilo za mletje oreščkov

ź

2 x pokrovček

ź

2 x potovalni pokrovček z ustnikom

ź

800w

ź

3 naprave v 1 – namizni mešalnik, sokovnik,
ožemalnik citrusov

ź

700 ml posoda (namizni mešalnik/sokovnik)

ź

74 mm odprtina za sadje (sokovnik)

ź

1,3 l posoda za zbiranje pulpe
Funkcija proti kapljanju (sokovnik/ožemalnik
citrusov)

ź

1 x pokrovček za mešanje z odprtinami

ź

ź

2 x nastavek za pitje

ź

Brez BPA

ź

Deli pralni v pomivalnem stroju

ź

Pralno v pomivalnem stroju
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WPG4010C Bikini trimer
ź

Natančni prirezovalnik

ź

Nastavek s 3 prednastavljenimi
stržnimi dolžinami

BKT4000 brezžični bikini trimer
ź

Natančni prirezovalnik (do 0,2 mm)

ź

2 nastavka: 2 mm in 4 mm

ź

Enakomerni rezultati (ne glede na to, kako držite
trimer)

ź

Priložene 3 šablone: srce, pravokotnik,
trikotnik

ź

Primeren za mokro ali suho rabo

ź

Deluje na 1 x AAA baterijo (priložena)

ź

Primeren za mokro in suho rabo

ź

1 leto garancije

ź

Enostavno čiščenje pod tekočo vodo

ź

Do 60 min brezžičnega delovanja

ź

Indicator polnjenja

ź

Priložena ščetka za čiščenje in kozmetična torbica

ź

3 leta garancije
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LISTERINE

green tea

Predstavljamo novi Listerine Green Tea. Nova, klinično preizkušena ustna voda vsebuje naravni
izvleček zelenega čaja, za katerega je znano, da pomaga pri preprečevanju zobne gnilobe.
OB UPORABI DVAKRAT DNEVNO USTNA VODA LISTERINE® GREEN TEA Z DODANIM
FLUORIDOM, ETERIČNIMI OLJI IN IZVLEČKOM ZELENEGA ČAJA DOKAZANO:
ź

Krepi zobno sklenino celo na težko dostopnih mestih in tako pomaga preprečevati zobno
gnilobo.

ź

Uniči mikrobe, ki ostanejo po ščetkanju in prepečuje nastanek zobnih oblog, ki so glavni
povzročitelj bolezni dlesni.

ź

Osveži dah z naravnim okusom zelenega čaja.

ZELENA ŠE NIKOLI NI BILA TAKO DRZNA!

Predstavljamo vam tri nove, negovalne gele za prhanje
Intenzivni vlažilni in negovalni kremni gel za prhanje s karitejevim
maslom in akacijo. Za nego kože in razvajanje vaših čutov smo v
kremasto in nežno odišavljeno teksturo združili dve osupljivi sestavini:
intenzivno nahranjena in navlažena .
Intenzivni hranilni gel za prhanje v svoji bogati,
kremni, oljni teksturi združuje tri izjemne sestavine:
arganovo maslo, čebelji vosek in olje cvetnih listov
vrtnice. Vaša koža bo po uporabi intenzivno
nahranjena in navlažena do 24 ur, hkrati pa zapeljivo
mehka in preﬁnjeno odišavljena.

Za prijetno nego kože vas vabimo,
da preizkusite Osvežilni gel za prhanje Marine care.
Potopite se v svet morske nege in odkrijte
dve čudoviti morski sestavini: morske alge in minerale.
Gel s svežim morskim vonjem naredi
vašo kožo izjemno mehko in navlaženo.
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ZANIMIV

Rum punč ima svoj korenine v Indiji, ime „punč“,
ki v indijskem jeziku पञच (pañc) pomeni pet,
pa dolguje originalni recepturi iz 5-ih sestavin:
alkohol, sladkor, limona, voda, čaj ali začimbe.
V 17. stoletju so ga v Evropo prinesli angleški
pomorščaki britanskega Vzhodno-indijskega podjetja,
pijača pa je hitro postala priljubljen alkoholni napitek
konzervativcev, ki so ga delali na osnovi vinjaka ali brandy-a.
V sredini 17. stoletja se “pojavi” jamajški rum,
ki rum punču prinese novo recepturo, ki se uporablja še danes.
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S Pobrežje, stojalo Maraska

Tuš Planet KP, stojalo Maraska

S Magdalena, stojalo Maraska
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HM Šmartinska, končnica LPM

ISP NM, končnica Johnson's baby
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ISP Velenje, paletna izpostavitev Ornel

ISP NG, izpostavitev Ornel

M SM Ajdovščina, izpostavitev Arf
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Tuš Lucija, končnica Faks

Tuš Ivančna G., končnica Faks

ISP NG, izpostavitev Faks, Ornel
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KOZOROGI, VODNARJI IN RIBICE – VSE DOBRO!

NOVOROJENČKI
NOVOROJENČKI

Še zadnja od naših nosečk se je v sredini
januarja razveselila malega nadobudneža.
Mamico Blanko, sestrico Aalino
in seveda ponosnega očka
je presenetil 2.400g težak
fantiček Maeo.
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SMUČARSKE DOGODIVŠČINE
Pripravila: Andreja Mihelič
uro, redko popolnoma zasedene ter zaradi tega skoraj ni
č a ka n j a . N a j s o d o b n e j š e ko m p a k t n e n a p ra ve z a
zasneževanje in močne naprave za urejanje prog
zagotavljajo skupaj z vojsko od približno 300 delavcev vedno
optimalna razmerja na smučarskih progah.

V decembru smo se z družino odpravili na nekaj dnevni
smučarski oddih. Kot že nekajkrat, smo si za destinacijo
izbrali smučarsko središče Kronplatz, saj smo zaradi njihove
organiziranosti, prijaznosti in ustrežljivosti tam vedno več
kot zadovoljni. Njihove neskončno dolge in urejene proge ter
moderne vlečnice pa se z našimi sploh ne dajo primerjati.
Je priljubljeno smučišče, ki se nahaja na južnem Tirolskem,
leži poleg mesta Bruneck in je visoko 2275m.
Smučarsko območje Kronplatz ponuja skupaj več kot 100 km
vedno najbolj pripravljenih smučarskih prog. 31 sodobnih
vlečnic vodi s treh straneh na široko, skoraj golo in blago
padajočo kupo te razgledne točke. Vlečnice območja so po
zaslugi velike prevozne kapacitete, več kot 63.900 oseb na

Naši dnevi se ponavadi začenjajo nič kaj dopustniško, v
zgodnjih jutranjih urah, saj smo eni tistih, ki smo na smučišču
prvi, da izkoristimo še neokrnjeno progo. Prav tako takrat na
smučišču ni veliko ljudi. Tako se v prvih treh urah že dobro
nasmučamo in v smuki zelo uživamo. Na dan naredimo tudi
po 50km, saj je smuka raznolika in razgibana zaradi velikega
števila prog.

Ko se zjutraj prvič pripelješ na vrh veš, da je vredno zgodaj vstati.

Po dopoldanski smuki, se nam prileže
ka k š e n č a j a l i ka va , m a l o t u d i
posedamo na soncu in uživamo.
Nato se še nekajkrat spustimo po hribu
in počasi odpeljemo v dolino.
Popoldneve preživljamo ob zabavnih
družabnih igrah, kakšen dan pa se tudi
odpravimo v mesto, ki je zelo lepo
okrašeno. Spijemo kakšno kuhano vino,
se sprehajamo in si ogledujemo
trgovine.

Okrašena smrekica pod sedežnico.
Kljub temu, da ni bilo naravnega snega,
so poskrbeli za božično vzdušje.
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PUSTNE MASKE
Pripravil: Marko Pirnat

Med večje tradicionalne žure v Sloveniji sodi pustovanje.
To da smo sedaj že (skoraj)odrasle osebe je slab izgovor,da
se na pustno soboto ne našemimo za med ljudi.
Pogosto je problem ideja za masko. Če imaš nekaj mesecev časa in ogromno sredstev,ti z nekaj
domišljije ni nič nedosegljivo. Povsem nekaj drugega pa je spraviti skupaj nekaj v zadnjem
trenutku in z omejenim budgetom. Najboljše ideje so
vedno tiste najbolj aktualne, ki so še vsem v svežem
spominu ali tiste zimzelene. Hitro se spomni svojega
najljubšega športnika ali televizijskega lika. Druga
možnost so dogodki iz političnega sveta in sveta
slavnih v zadnjem letu. Običajno se je najlažje našemiti
v ljudi, ker oblačila potegneš iz omare ali kupiš v kakšni
trgovini,vse skupaj pa dodatno obdelaš z nekaj dodatki
in ličili.
V skrajni sili pa se po idejo obrneš na internet, kjer je
idej včasih še preveč.
Material za večino mask lahko z malo domišljije najdeš
kar doma. Tematska oblačila iz določenega časa visijo
v mnogih omarah. Smokingi, klobuki, palice iz
medvojnega obdobja se pogoto najdejo pri naših
babicah in dedkih. Za oblačila iz 60-ih in 70-ih let je
treba povprašati pri starših. Morda bo mama z nekaj
nostalgije iz kakšne škatle prinesla spomine na svojo
mladost in dni, ko je bil očetov trebuh še malo manjši.
Tvoja maska iz 80-ih pa bo sestavljena iz raznobarvnih
pajkic, jaken s podloženimi rameni in veliko bleščicami.
Povsem preprosti so tudi športni kostumi. V vsaki hiši
doma je nekaj različnih športov. Pozimi se je
najpreprosteje obleči v smučarja, hokejista…
Če odhajaš na zabavo na toplem, pa se brez težav
našemiš v staro trenerko ali kakšno drugo poletno
športno opremo, košarka, tenis, nogomet…

Pa še naš letošnji izdelek, ker pa nas bo
6, nas čaka še nekaj dela…
pa seveda še roke pa noge…

22

MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL

veliko časa, je cena povsem ok. Slabost kupljene maske pa je
predvsem v tem ,da ni tako izvirna ampak z nekaj časa jo
lahko predelaš v nekaj bolj unikatnega, kar bo na pustni
zabavi bolj izstopalo.

Marsikdo pa si masko tudi naredi. Tako delamo tudi pri nas
doma,sploh sedaj ko imamo mlajše otroke. Uporabimo
odpadne škatle, stiropor in pene da si izdelamo obliko. Z
nekaj lepila in malo barve pridobimo malo bolj realističen
izgled maske. Pomagaj si z gazami, da se našemiš v mumijo,
stara rjuha lahko služi kot pregrinjalo in postaneš duh. Lahko
jo prekrojiš v kimono ali pa pobarvaš in dobiš puščavsko
pregrinjalo…

Če pa ti noben od teh kostumov in idej ne diši, se še vedno
lahko zaneseš na internet in masko naročiš preko spleta.
Pri nas doma smo tudi letos pridni in komaj čakamo 6
februar, ko je pustna sobota, saj bomo čez dan v maskah z
otroci, zvečer pa gremo še sami potešiti otroka v sebi.

Včasih kaj dobrega najdemo tudi v trgovini. Pustne maske in
kostumi se že dlje časa pred pustom pričnejo pojavljati na
policah trgovin. Poleg otroških kostumov in mask pa ni
težko najti ponudbe za odrasle in glede na to,da ti prihranijo

Lepo preživite pustni čas in lep pozdrav iz Štajerske,
vaš sodelavec Marko P.

Sočne... lubenice
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KAJ IMAJO SKUPNEGA NOGOMETAŠI, ZLATA LISICA IN VINO?
igrišče je bilo v Mariboru zgrajeno leta 1920, zdajšnje pa leta
1952. Od leta 2008 ima Ljudski vrt novo sodobno podobo in
tako ustreza vsem pravilom Uefe.

MARIBOR je bogato in čudovito mesto, z zgodovino in dušo.
Mariborski vinorodni okoliš meri 5.554 hektarov. V njem
uspevajo od belih sort laški rizling, šipon, zeleni silvanec,
rizvanec, ranina, beli pinot, sivi pinot, chardonnay, sauvignon,
kerner, renski rizling, traminec, rumeni muškat, muškat
oonel, od rdečih pa frankinja, żametovka in modri pinot.
Največji ponos mesta je stara trta, ki raste ob obzidju
starega mestnega jedra na Lentu na južni strani ob hiši iz 16.
stoletja. Nekoč je bila ta hiša del mestnega obzidja. Ta
žametna črnina je bila leta 2004 vpisana tudi v Guinnessovo
knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu - njena starost
sega celo do 500 let. Vedite pa, dragi moji sodelavci, da
stekleničko vina iz te trte dobite le, če ste bodisi kraljeve
krvi, predsednik ali kakšna druga slavna oseba. Podarjajo jo
le v protokolarne namene. Bistvo tega vina ni v kakovosti,
temveč v ekskluzivnosti in je bolj privlačno za zbiratelje
posebnih vin in steklenic. Mi bomo raje ostali kar pri
Rumenem muškatu, Sauvignunu ali kakšni drugi nam dobri
zvrsti….

Nogometni klub Maribor - NK Maribor je profesionalen
slovenski nogometni klub iz Maribora. Ustanovljen 12.
decembra 1960, je eden od treh klubov, ki ni nikoli izpadel iz 1.
SNL od njene ustanovitve. Predstavlja simbol nogometa v
Sloveniji, je najprepoznavnejši slovenski nogometni klub in
edini, ki je tekmoval vLigi prvakov. Ob tem je edini slovenski
klub z evropsko lovoriko, saj so leta 2006 bili eden od
zmagovalcev pokala Intertoto. 25. avgusta 2011 so se po
zmagi nad Glasgow Rangersi s skupnim izidom 3:2 uvrstili v
skupinski del Lige Evropa. S tem so postali prvi slovenski
klub, ki je dosegel skupinski del Lige Evropa. Leta 2014/15 pa
so se prebili v skupinski del lige prvakov. Je rekorder po
osvojenih naslovih državnega prvaka Slovenije, saj je od leta
1991 ta naslov osvojil kar dvanajstkrat. Ob tem je še
osemkrat osvojil pokal in trikrat superpokal, s čimer je daleč
najuspešnejši nogometni klub v Sloveniji. Najuspešnejše
obdobje sega v konec 90ih in začetek 2000ih, ko so
dominirali na domačem prizorišču in osvojili kar sedem
zaporednih naslovov državnega prvaka. Maribor je eden od
treh klubov, ki so igrali v 1. jugoslovanski ligi. Ob tem so tudi
eden od samo štirih klubov iz nekdanje Jugoslavije, ki so
igrali v skupinskem delu Lige Prvakov po razpadu
Jugoslavije. Vem, da sem naštel veliko podatkov….a vse to
so si zaslužili.
Tu so se med zvezde izstrelili Josip Iličić, Marcos Tavares,
Agim Ibraimi, Robert Berić, Armin Bačinović, Siniša
Anđelković, Aleš Mertelj, Goran Cvijanović in še
prenekateri (aktualni) reprezentanti, danes pa se v NK
Maribor kalijo novi mladi in obetavni nogometaši na čelu s
Petrom Stojanovićem.

Srce Mariborčanov pa poleg dobrega vina utripa še za NK
Maribor in Zlato lisico!

Klub ima zveste in strastne navijače, ponaša se tudi z
najvišjim povprečnim obiskom vseh časov v Sloveniji.
Vzdevka kluba sta Vijoličasti in Vijolice. Oba vzdevka se
nanašata na vijolično barvo, ki je primarna barva kluba.
Klubski slogan je »En klub, ena čast«.

Ljudski vrt je poleg stare trte zaščitni znak Maribora. Za
slovenske razmere je Ljudski vrt veličasten stadion,
modernega a hkrati tradicionalnega izgleda. Za razliko od
preostalih slovenskih stadionov predstavlja pozitivno
spremembo z neklasičnimi barvami sedišč. Prvo nogometno
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Da bi našteval vse velike – največje tekme v celotni
zgodovini Viol, bi zavzelo preveč prostora, vsekakor pa ima
vsako obdobje skozi 21 let zgodovine svoj vrh. Prvi vrhunec je
bil prvi naslov državnih prvakov, ko so Viole pripravile
največji spektakel (1.junija 1997 - na zadnji tekmi sezone
1996/97) in je NK Maribor osvojil kot že rečeno svoj prvi
naslov državnega prvaka samostojne Slovenije. Viole so
takrat pred 14.000 gledalci pripravile šov na visokem nivoju,
saj so ob bučnem navijanju skozi vso tekmo pripravile
balone in zastavice prav za vsakega gledalca na stadionu.
Gledalci so nato po navodilih Viol uporabljali rekvizite, med
polčasom pa se je okoli celega stadiona prižgalo okoli 300
bakel in pogled na stadion je bil veličasten.
Kako prepoznaš Violo?

Zimski čas pa prinese v Maribor poseben čar – tradicionalno
mednarodno smučarsko tekmo za svetovni pokal za ženske,
ki se imenuje Zlata lisica. Vse od leta 1964 "lisičke"
tekmujejo na mariborskem Pohorju, ki je tudi sicer silno
priljubljena točka v vseh letnih časih in ne le pozimi. Sem in
tja prireditvi sicer zagode pomanjkanje snega, je pa zato
naslednja prireditev še toliko bolj težko pričakovana.

Če slučajno kdo ne ve (v kar sicer dvomim) je Viola glasna, v
vijoličasti barvi, nosi kapo, šal, dres ali majico. Rada maha z
zastavami, s sabo nosi navijaške transparente, pogosto ima
pri sebi bakle in druge pirotehnične dodatke. Tudi na
koreograﬁje se spozna. Iz njenih ust pogosto pride kaj
grdega na račun navijačev NK Olimpija Green Dragonsov.
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Ali ste vedeli?
Zlato lisico so na Mariborskem Pohorju prvič izvedli
leta 1964, ko je bil start tik pod zgornjo postajo
Pohorske vzpenjače. Tekmovanje se je tedaj seveda
precej razlikovalo od današnjih; gledalci so stali
neposredno ob progi brez kakršnih koli zaščitnih
sredstev, progo so morali pripraviti brez dodatnega
zasneževanja, prav tako niso imeli primernih strojev za
teptanje snega itd. Takrat se je proga pripravljala s
preparacijo naravnega snega najprej s prehoditvijo
celotnega terena peš, nato s polivanjem z vodo in s
končno ureditvijo s teptanjem s smučmi. Ker so bile tudi
v tistih časih težave s snegom, ga je bilo treba
nemalokrat navoziti s kamioni z Areha, na smučišče na
kritične dele položiti slamo in ga po posebnih žlebovih
transportirati na progo, enakomerno porazdeliti ter
zaliti z vodo.
Običajno sta prirejeni tekmi v slalomu in veleslalomu,
seštevek časov obeh tekem pa šteje za skupno zmago.
Zaradi težav s pripravo proge je tekmovanje šestkrat
potekalo v Kranjski Gori, enkrat tudi v Sarajevu, le v
letih 1998 in 2011 pa prireditev ni bila izpeljana. Ime
najboljše v kombinaciji je vgravirano tudi na velik
kristalni prehodni pokal pohorskega pokala za Zlato
lisico. Ponosen sem, da je od letos naprej vodja
tekmovanja moj prijatelj Mitja Dragšič, ki je zamenjal
dolgoletnega vodjo Gorazda Bedrača.

ź

Dolga leta so prvim trem zmagovalkam ovili okoli vratu lisičje
kožuhe. Leta 1995 se je ta navada spremenila in športnice
dobijo zlate broške, ki so iz zlatega, belega in rdečega zlata, z
dragimi kamni.

ź

Leta 1966 je pred slalomsko tekmo zapadlo toliko snega, da so
organizatorji kar v dnevniku
Večer objavili poziv "Teptači pozor! Pridite nam na pomoč pri
pripravi proge.“

ź

Leta 1972 sta Marjana Deržaj in mariborčan Alﬁ Nipič zapela
prvo lisičino himno ''Horuk in hura''.

ź

Leto 1990 je bila zlata lisička naša Mateja Svet, ki je zmagala v
veleslalomu.

ź

Leta 1994 je organizacijski odbor tekmovanja za Zlato lisico
razpisal natečaj. Želeli so novo uradno himno tekmovanja.
Zmagala je skladba ''Zlata lisica'' zasedbe Čudežna polja.

ź

Leta 1996 je bila pod Pohorjem 40.000-glava množica
ljubiteljev belih strmin.

ź

Leta 1997 je bila zmagovalka zlate lisice Urška Hrovat.

ź

Leta 1998 je bila prvič v zgodovini ta prireditev odpovedana,
biti pa bi morala 35. po vrsti.

ź

Leta 2005 je bila Tina Maze kar dvakrat najhitrejša. To je bila
druga slovenska zmaga pod Pohorjem in prva veleslalomska.

ź

Leta 2013 je Tina Maze ponovila uspeh Mateje Svet in Urške
Hrovat, saj je postala tretja Slovenka, ki je postala ''zlata
lisička''.

ź

Letos nas je pa prijetno presenetila in razveselila Ana Drev.

Ponosen Štaj'rc Aleš
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Postenje s sadnimi in zelenjavnimi sokovi
Vir: www.aktivni.si

Praznovanja in pust so mimo... Vse bliže so toplejše vreme in

Zakaj se je še kako vredno odločiti za postenje:

pomlad! In naše telo si zaluži nekaj sveže energije, preden bo

ź

Post pomlajuje in osvežuje.

mrzlih dni nepreklicno konec in nas bodo že ob jutrih žgečkali

ź

Je najučinkovitejša metoda hujšanja.

ź

Izkoristek hranil se po postenju poveča.

ź

Post je najbolj učinkovito razstrupljanje telesa.

dobrih prehranjevalnih navad čez zimo ter pridobili boljše

ź

Po postu se počutiš močnejši, imaš več energije.

počutje.

ź

Zdravstveno stanje se lahko po postu izboljša, telo se

prijazni sončni žarki. Za pravo energijo v prihajajajočih
pomladanskih dneh lahko zelo dobro poskrbite s čiščenjem
telesa. Izgubili bomo kak kilogram, ki je posledica ne preveč

regenerira.

Ta čas je idealen za to, da svoje telo razstrupimo toksinov, ki
ź

so se v nas nabirali čez zimo. In najučinkovitejša metoda

Povečajo se ﬁzične in mentalne zmožnosti.

razstrupljanja je postenje! V mislih nimam dolgočasnega
stradanja ob vodi, temveč čudovito izkušnjo postenja s

Za post celo pravijo, da je najstarejša in najučinkovitejša

sadnimi in zelenjavnimi sokovi.

metoda zdravljenja. Postili so se veliki duhovni voditelji,
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grški ﬁlozoﬁ, misleci Daljnega vzhoda itd. Da je post nekaj

izvajati, pa moramo zelo dobro vedeti, kaj počnemo. Torej,

zelo naravnega, se lahko prepričamo kar v naravi. Ko žival

postenja se moramo lotiti odgovorno in s polno mero znanja,

zboli, se odpove hrani in se nekaj dni posti. Tudi otroci

kako to početi. Ogromno informacij o tej temi je na voljo na

neredko zavračajo hrano, ko se ne počutijo najbolje.

svetovnem spletu. Če se boste odločili, vam seveda želim
močno voljo in veliko uspeha!

Postenje s sadnimi in zelenjavnimi sokovi
Zelo redko se nam pripeti, da sploh občutimo lakoto. Še
največkrat je tako ob prvi postni izkušnji, ko že nekako
pričakujemo, da vendarle moramo biti malce lačni. Lakota se
tako včasih pojavi v prvih nekaj dneh postenja.
S postenjem na sokovih se naše telo učinkovito čisti in hujša,
mi pa v obliki sokov dobimo celo paleto hranil, ki nam jih pri
vsej razpoložljivi hrani neredko primanjkuje. Tako nas sokovi
nagradijo z obiljem encimov, kisika, vitaminov, mineralov in
drugih pomembnih hranil. Čeprav se na neki način hranimo s
tekočo hrano, povečini še vedno izklopimo prebavo in tako
uživamo v vseh prednostih postenja – telo se hitro
razstruplja, celice se hitreje regenerirajo, maščoba se topi ...
Kljub temu, da je postenje naravni proces in ga ni težko
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Kozorog (22.12. – 20.1.)

Oven (21.3. -20.4.)

ONA: Prva polovica februarja vam prinaša več sreče pri vsem, česar se boste
lotili. Lahko se izkažete in dokažete dobre namene. Pomagajte si z bogatimi
izkušnjami, posebno ob igrivem srečanju, ki vas bo navdihnilo z
vznemirjenostjo. Ljudje z veseljem poslušajo vaše nasvete, vendar tokrat
pazite, kaj boste komu svetovali. Marsikdo bi namreč utegnil vaše besede
vzeti preveč resno, vi pa si nikakor ne želite nakopati odgovornosti. Finančne
zadeve bodo konec meseca v nekoliko slabšem stanju, zato se vprašajte, kaj
resnično potrebujete in česar ne potrebujete.

ONA: Februar se bo začel nekoliko bolj burno. Občutljivi boste in vzkipljivi,
nagnjeni h kritiziranju napak drugih. Izčrpani boste tudi od tega, kar od vas
pričakujejo drugi. Obveznostim ne bo videti konca, kar vas bo vznemirilo. Ne
skrbite zaradi nekoga, ki vam ni najbolj naklonjen. Ne more vam škodovati,
kar je edino pomembno, razen tega da imate mirno vest. Pri delu se konec
meseca osredotočite na urejanje podatkov, ki zahtevajo natančnost, saj se
vam v nasprotnem primeru obetajo težavice.
ON: V tem mesecu, predvsem v drugi polovici, vas čakajo spremembe tako
načustvenem kot poslovnem področju. Potem ko marsikatera čustvena veza
lahkodoživi neslaven konec, se samskim ovnom obeta marsikaj
nepričakovanega.Februar bo zelo stresen, dobra novica pa je, da bo prinesel
pozitivne premike na področju ﬁnanc.

ON: Kozorogi bodo blesteli v za njih ugodnem obdobju od druge polovice
meseca naprej. Odpirale se bodo nove poslovne poti, ni pa izključen niti
nenaden ﬁnančni pozitivni premik. Samski kozorogi imajo čudovito obdobje
za srečanje z novo osebo, vezani pa bodo na tem področju stopili stopničko
naprej.

Vodnar (21.1. – 19.2.)

Bik (21.4. – 21.5.)

ONA: Mesec februar vas usmerja v tehten razmislek o vašem življenju.
Potruditi se boste morali, če boste hoteli ujeti korak z zahtevami, pred
katere boste postavljeni. Čas je, da prevzamete določene odgovornosti
nase in se sestavite. Prepričani boste, da delate nekaj dobrega ali pa vsaj
koristnega. Lahko pa, da vas bo končni rezultat presenetil prav s tega vidika.
Na čustvenem področju se boste nekoliko zaprli vase, saj bo Venera v
znamenju Kozoroga ohladila vaša čustva in vaše glavne prioritete namenila
poslovnim zadevam.

ONA: V februar boste stopili hitri in nekoliko nervozni. Nimate časa za vse,
kar se vam ponuja. Preveč se obremenjujete, vaše telo ne zdrži takšnega
tempa. Počakajte, bodite razumni, ne pretiravajte, saj se lahko hitro znajdete
v kočljivi situaciji. Prisluhnite nekomu, ki ga včasih niste upoštevali. Konec
meseca se vam obeta bolj umirjeno obdobje, poleg tega boste izredno
zaupljivi. Želeli boste izdati celo neko skrivnost, a tega raje ne storite. Raje
še enkrat pomislite, kako se boste odzvali, saj situacija ne bo enostavna, prav
tako vas nekdo opazuje.

ON: Za vodnarje bo, vsaj v prvi polovici meseca, ugodneje, da se glede
poslovnihodločitev ne odločajo čez noč, ampak o vsem zelo dobro
premislijo. Od 18.februarja se jim ponujajo nove rešitve, ki lahko prinesejo
dolgoročni uspeh.Zasedeni vodnarji bodo pred težko odločitvijo, samskim
pa se obeta novo poznanstvo na poti.

ON: Primarne misli bikov bodo usmerjene na materialno stanje, saj se bodo
bikiveč ali manj skorajda ves mesec obremenjevali s ﬁnancami. Nekatere
doslejnedorečene stvari na poslovnem področju bodo vendarle zagledale
luč sveta,čustveno pa se bodo ukvarjali z vprašanjem, v katero smer iti na
samemrazpotju. Mnogi biki se bodo nagibali h koncu veze.

Ribi (20.2. – 20.3.)

Dvojčka (22.5. – 22.6.)

ONA: V februarju boste presenečeni sami nad sabo. Želeli boste početi
drugačne stvari, ki jih še nikoli niste. Sonce bo tisto, ki vas bo navdihnilo. Brez
odrezavosti do drugih vam bo uspelo doseči vse, kar si boste zadali. Prejeli
pa boste tudi kar nekaj novih ponudb in prijetnih komplimentov. Proti koncu
meseca bo vladala prava zmeda, zato se čim prej lotite čiščenja in se
usmerite v bolj stabilno počutje. Znebite se preživetih nazorov in prepričanj
ter stvari, ki vam ne koristijo več. Podajte se v nove energije.

ONA: Imeli boste ogromno energije in zanosa, zato se v prvi polovici
februarja posvetite stvarem, za katere doslej niste imeli časa in energije.
Poskušajte se izogniti nenatančnosti, saj se vam bo ves čas mudilo. S slabo
vestjo se boste lotili nečesa, kar bi morali že zdavnaj izpeljati. Tokrat ne bo
ovir, le vaša lenoba vas lahko malce ovira pri nastali situaciji, izognite se ji. V
drugi polovici meseca vam lahko ponagaja Venera v znamenju Kozoroga, ki
vam prinaša nekaj nesigurnosti na ljubezenskem področju. Sprijaznite se, da
sedaj odgovorov ne boste dobili.

ON: Ribe bodo v tem mesecu dajale velik poudarek svobodi, izmikale se bodo
odgovornostim in odločitvam ter marsikaj naredile v svojo škodo. Zna se
zgoditi, da se bodo tudi veliko zapirale vase. Prav tako bodo ribe skrivale
svoja čustva in se na nek način pretvarjale. Kljub vsemu bi v tem času morali
upoštevati partnerjeve želje. Finance jim ne kažejo najbolje.

ON: Februar bo za same dvojčke zelo spremenljiv. Nihanja od boljšega
doslabšega počutja se bodo menjavala skozi ves mesec. Njihova
sposobnostin komunikativnost jim skozi nihajoče obdobje vsaj v prvi
polovici mesecane bosta kaj veliko pomagali, jih pa boljši dnevi zato čakajo
konec meseca.Posvečali se bodo ljudem, ki jih imajo najraje, ne smejo pa
zanemariti niti zdravja.
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Rak (23.6. – 23.7.)

Tehtnica (24.9. – 23.10.)

ONA: V prvi polovici februarja boste ugotovili, da ste v bistvu na pravi poti.
Korak za korakom se daleč pride. Pri delu boste naleteli na manjše omejitve,
zaradi katerih se vam bo zdelo, da ne napredujete tako kot ste si zamislili.
Sprejmite upočasnitev, če želite, da vam bo kasneje uspelo. Druga polovica
meseca prebuja vaša skrita čustva, nekomu se boste približali spontano,
brez kakršnih koli taktik, kar je za vas nenavadno. Vaša vzdržljivost in
samozavest se bosta izboljšali, s tem boste prišli hitreje do želenega
pogovora, ki ga načrtujete.

ONA: Mesec februar se bo pričel s ﬁnančnimi zalogaji, ki jih bo popestril še
sodelavec. Načrtovali boste stvari, ki zahtevajo več stroškov, morda si
boste celo izposodili denar od prijatelja. Prestajali boste naporne trenutke,
ko se bo od vas pričakovalo le najboljše, a pritisk boste kljub temu pogumno
prenašali. Konec meseca vam bodo zvezde pokazale veliko bolj izostreno
sliko vaših odnosov. Stvari, ki so vam pri partnerju všeč, in tiste, ki vam niso,
boste znali argumentirati na takšen način, da se bo odnos izboljšal.
ON: Če ste do sedaj naleteli na ovire na poslovnem področju, boste tokrat
lažjezadihali, na koncu pa se boste še veselile. Namreč, odpirati se vam
bodo začelenove poslovne poti, čustveno življenje pa bo zanimivo
predvsem prve dni meseca februarja. Pazite v prometu.

ON: Raki bodo imeli v drugi polovici meseca možnost skleniti sodelovanje z
novimiljudmi, pri katerih morajo biti pozorni predvsem na previdnost in
izkoriščanjenekaterih na prvi pogled sumljivih ljudi. Na čustvenem področju
bodo reševali stare zadeve, ki se lahko razpletejo v njihov prid.

Lev (24.7. – 23.8.)

Škorpijon (24.10. – 22.11.)

ONA: V prvi polovici februarja vas bodo spremljale energije zakona
privlačnosti . Pričakovanja okolice bodo narasla in vas nekoliko obremenila.
Ko boste premagali začetni strah, vam bodo zadeve stekle tako gladko, kot
si tudi v sanjah niste predstavljali, rezultati bodo fenomenalni. Zelo nemirni
boste konec meseca, saj vam bo za vse zmanjkovalo časa, v hitenju pa boste
pozabljali stvari. Zaradi tega ne krivite drugih, ampak jih raje poprosite za
pomoč. Tudi s prijatelji lahko, če ne boste pazili v komunikaciji pridete do
konﬂiktov ali zapletov.

ONA: Ljubezenska zgodba, ki jo doživljate, potrebuje še veliko epizod, da bi
se iz vsega skupaj razvilo kaj več. To vas lahko le dodatno obremeni, ker si
želite ustvariti boljše pogoje in stanje. Stvari že od začetka zastavite tako,
da boste zadovoljni. Na pomoč vam bo priskočil tudi Mars v Tehtnici, ki vam
bo podaril umirjenost. Naučite se gledati v prihodnost, tako boste srečnejši.
Nikar ne iščite napak v vsakodnevnem življenju, saj vas to samo vznemirja.
Na poslovnem področju se raje lotite konkretnega dela in prenehajte
sanjariti, saj vas to drži nazaj.

ON : Levi bodo nenehno zaskrbljeni z delom, ﬁnancami in željo po
izstopanju.Poudarek bi morali dati ljubezenskemu področju, saj bi s tem
omilili velikodoslej še nerešenih stvari. Marsikateri lev bo v tem mesecu
stopil

ON: Veliko obveznosti bodo škorpijoni kljub težavam v tem obdobju rešili. To
jevsekakor zelo spodbudno, saj je pred njimi nekoliko boljše obdobje. A žal
ne zadolgo. Veliko škorpijonov bo dalo poudarek zunanjim spremembam.
Ugodno za spoznavanje novih ljudi do sredine meseca.

Devica (24.8. – 23.9.)

Strelec (23.11. – 21.12.)

ONA: V prvih dneh meseca februarja vas bodo prevzemale romantične misli
in strast. Pripravljeni boste na globoke pogovore, ki vas bodo končno
usmerili v zadovoljstvo. Sredina meseca vam lahko razburka poslovne in
ﬁnančne vode. Ne dajajte obljub glede denarja, saj ne bo vse potekalo kot
ste si zamislili. Konec meseca bo v znamenju odgovornosti in doslednosti.
Hočete ali nočete boste morali sprejeti malenkosti in se odločiti po lastni
intuiciji, kar vam bo tokrat predstavljalo manjši, vendar rešljiv problem.

ONA: V februarju boste deležni manjših sprememb. Ne obžalujte odnosa z
nekom, ki v tem trenutku ni pripravljen na pogovor. Za zdaj preprosto ne
moreta najti skupnega jezika, saj so vajine želje popolnoma drugačne. Na
poslovnem področju se bo dogajalo nekaj, kar ni v vaši domeni. Potrudite se
in izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku na voljo, da se boste v ljubezni
premaknili korak naprej. Morda boste ugotovili, da so enostavne rešitve
najboljše. Samski se boste konec meseca z veseljem podali novim
avanturam naproti, vendar tokrat brez večjih pričakovanj.

ON: V prvi polovici meseca čaka natančne in zadržane device sila naporno
obdobje, saj bodo kljub energiji in želji težko prišli do želenih rezultatov.
Ugodnejše obdobje jih čaka od 15. februarja, ko jim bodo zadeve šle kot po
maslu, čaka pa jih tudi nekaj prijetnih presenečenj. Srečne bodo v ljubezni,
mnoge bodo spoznale pravo osebo.

ON: Strelce čaka dokaj naporno obdobje, saj se bodo kljub svojemu
značilnemu optimizmu zapirali vase in ne bodo odprti za nasvete, ki bi jim v
tem težjem obdobju prišli še kako prav. Ne glede na vse lahko rešijo
marsikatero zadevo iz preteklosti, a poraja se vprašanje, če bodo na koncu
zadovoljni z doseženim.
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Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

