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BESEDA UREDNICE

Drage sodelavke in sodelavci, 

Pred vami je še zadnja letošnja številka Lomastimesa. Gotovo boste že pri kazalu 

ugotovili, da je malo drugačna. Prenovljena, lepša, bolj sodobna…a še vedno polna 

vsebine, ki jo v celoto sestavljajo prispevki vseh nas. To smo mi, to je Lomas. Hudo 

dober kolektiv.

V tem pred prazničnem času vam vsem želim veliko lepih trenutkov z vašimi 

najbližjimi in tistih »na off«,  ko se posvetite le samim sebi. Pa ne le pred božičem, 

ampak skozi celo leto.…

V glavnem, revija je polna čudovitih novosti, lepih izpostavitev, prijetnih in uporabnih 

člankov, slastnih receptov, poleg tega pa smo, kot bonbonček, dodali še nekaj lepih 

nagrad.

Upam, da vam bo Lomastimes tudi v novi obliki všeč in ga boste še naprej radi 

soustvarjali in brali. Pa lepe praznike!

Maja

p.s.: In iskrena hvala za vse. Za to, kar ste. 

Kar prispevate za skupno dobro. Ker ste. Za vse…
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Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

Leto je naokoli in prav je, da skupaj pogledamo kaj se nam je v njem zgodilo.

Najbolje, da začnem kar na začetku, pri januarju.

Januar je bil pozitivno presenečenje, prodaja je bila rekordna – najboljši januar do sedaj! 

Verjetno je le naključje, da je to tudi prvi mesec v katerem je začela delovati naša nova 

ekipa pospeševalcev?!

No, ko smo že pri pospeševalcih, ne morem mimo vseh ''težav, slabe volje in odpora'', ki ga 

je ta ekipa pridnih pomočnikov, povzročila znotraj Lomasa. Minevali so meseci, ekipa se je 

uigravala, težave so se manjšale, potreben je bil kakšen dodaten sestanek in poskusno 

enoletno obdobje je uspešno minilo. Ekipa pospeševalcev bo z novim letom postala 

redni del Lomasa – dobrodošli še enkrat!

Sledili so štirje slabi, če ne kar katastrofalni meseci, ko prodaje ni bilo od nikoder.

Strnili smo vrste, naredili preobrat in z junijem začeli dosegati nadpovprečno prodajo, 

proti koncu leta so začeli padati tudi rekordi. Zaostanek se je začel zmanjševati, loviti smo 

začeli plane in jih končno tudi presegati.

Lansko leto, ob tem času, sem napisal, da bo leto 2017 za Lomas leto rekordov. In res 

bo tako, dosegali smo rekordne mesečne rezultate in dosegli bomo                                    

rekorden letni promet, !!!50 milijonov €

Dobri rezultati so se že v zadnjem četrtletju pokazali tudi pri naših rekordnih plačah in prav 

je tako, zaslužili smo jih!

Kako pa naprej, se vprašamo ob teh fantastičnih rezultatih?

Veliko imamo še rezerve, kar nekaj ciljev nismo uresničili v 2017, ekonomski 

kazalniki so obetajoči, torej ni druge kot novim rekordom naproti!!!

Nenazadnje moramo ob 10. jubileju v Lomasu čestitati našim borcem Mitji, Adrijanu, 

Marku M., Borutu, Marinku, Nini in Iztoku, ter 15-letnikoma Gregorju S. in Moniki!

*** ČESTITKE!!!***

Pa zaključimo leto 2017 v podobnem duhu kot se je začelo: uspehom vedno sledi tudi 

nagrada. Prvi del bo izplačan še letos, drugi del pa po končnih rezultatih v aprilu 2018!

Hvala vsem za vaš trud in vaš prispevek k skupnemu uspehu!

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2018!

Samo

BESEDA DIREKTORJA



Ko drobne stvari polepšajo dan…

Tekom celega leta prejmemo kar precej prošenj 

za tako ali drugačno pomoč ljudem v stiski. Na nas 

se obrnejo tako organizacije, kot tudi posamezniki. 

Če le imamo na razpolago primerne izdelke, se 

vedno odzovemo. In kaj je lahko lepšega kot to, da 

na naš naslov prispe tudi iskrena zahvala, ki jo 

objavijo tudi na socialnem omrežju…

From: teja pirš 
[ ] mailto:pirs.teja@gmail.com
Sent: Tuesday, November 7, 2017 8:05 PM
To: info < >info@lomas.si
Subject: Zahvala

Pozdravljeni

Letos ostajam brez besed in s solzami v očeh 
že od samega štarta letošnjega božičnega 
obdarovanja. Danes pa sem ostala brez sape, 
nisem dojemala kaj se je v tistem trenutki 
zgodilo. Ne znam opisati z besedami. 
Resnično hvala za vse kar ste naredili za 
otroke, da jim boste skupaj z nami narisali 
nasmehe. Ne morem napisati z besedami 
zahvale, ker to bo več kot popolno. Hvala iz 
vsega srca podjetje Lomas, da ste se 
angažirali za nas. Ko bodo darila 
pripravljena, jih vsaj 20 poslikam z vsemi 
izdelki in vam pošljem na mail kako bo 
darilo sestavljeno. Hvala 100000x za vse. 
Vso srečo vam želim

Teja Pirš
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Pozdravljeni,

Sem Nuša in sem v prvi vrsti mamica 

dvema nadobudnima hčerkama, ki me 

razveseljujeta iz dneva v dan in dajeta 

največji smisel mojemu življenju. 

Poleg družine, mi ogromno pomenijo 

prijatelji, zato svoj prosti čas največkrat 

in najraje preživim v njihovi družbi.

Ob večerih rada pogledam kakšen 

dober film, preberem zanimivo knjigo, 

sproščam pa se tudi ob ustvarjanju in 

sicer s suhim in mokrim polstenjem 

ovčje volne. Sem pozitivno naravnana, 

komunikativna in vedno pripravljena 

pomagat.

Takole lepi pa so naši 

pridni fantje iz skladišča, 

ko pozirajo v čudovitih, 

novih in predvsem toplih 

delovnih oblačilih v barvah 

podjetja. Pravi manekeni, 

ni kaj!

NOVE UNIFORME
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J
eseni smo pričeli opravljati 

distribucijo visoko 

kakovostnih, znanstveno 

najnaprednejših prehranskih 

dopolnil Life Extension®, katerih 

zastopnik je podjetje BioEsenca.

Ameriški proizvajalec prehranskih 

dopolnil Life Extension® je v 

ospredju medicinskih raziskav, ki 

iščejo načine za podaljšanje 

mladosti, zdravja in življenja, že 

več kot 37 let. Včasih je veljajo, da 

je normalno, da nas s starostjo 

pestijo različne zdravstvene 

težave. Danes vemo, da temu ni 

tako. Znanstvene študije in praksa 

kažejo, da lahko podaljšamo 

vitalno življenjsko dobo in 

upočasnimo biološko staranje.

Znanstveno raziskovalna fundacija 

Life Extension Foundation® je ena 

izmed vodilnih, največjih 

organizacij na svetu v odkrivanju 

novih protokolov in terapij  za 

preprečevanje in zdravljenje s 

starostjo povezanih bolezni 

(srčno-žilnih bolezni, raka, nevro-

degenerativnih bolezni in bolezni 

zaradi prekomerne telesne teže). 

Partnerji fundacije so: UC 

Berkeley, Harvard Medical School, 

Mt. Sinai Medical Center, UC 

Riverside. Večina strategij oz. 

priporočil za boljše zdravje, ki jih 

priporoča Life Extension®, je od 

10 do 20 let pred priporočili 

konvencionalne medicinske 

stroke.

Life Extension® je prva 

organizacija na svetu, ki je:

ź priporočila uporabo aspirina v 

majhnih odmerkih za zaščito 

pred srčnim infarktom

ź priporočila omega-3 maščobne 

kisline iz ribjega olja za 

podporo zdravju srca

ź priporočila koencim Q10 za 

spodbujanje zdravja srca.

Prehranska dopolnila Life 

Extension® vsebujejo le klinično 

preizkušene sestavine, čiste in 

biološko najbolj razpoložljive. 

Poleg celotnega spektra 

vitaminov, mineralov, elementov v 

sledeh, antioksidantov in fitohranil, 

Life Extension® nudi raznolike 

formule v absolutno edinstveni 

sestavi.

Kakovost

Izjemno visoki standardi kakovosti 

(QA/QC) za prehranska dopolnila 

Life Extension®  presegajo 

standarde FDA (angl. Food and 

Drug Administration). Proizvodnja 

prehranskih dopolnil in proizvodni 

objekti so v skladu z dobro 

proizvodno prakso GMP (angl. 

Good Manufacturing Practice). 

Čistost

V prehranskih dopolnilih so le 

najboljše surovine, od 

najuglednejših dobaviteljev. 

Surovine niso obsevane. 

Obdelane so tako, da ohranijo 

Prehranska dopolnila
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izvorno kompleksnost. Prehranska 

dopolnila ne vsebujejo umetnih 

sladil, konzervansov, arom, težkih 

kovin, pesticidov. Ne vsebujejo 

gensko spremenjenih organizmov.

Moč

Prehranska dopolnila Life 

Extension® so učinkovita. Mnoga 

druga komercialna podjetja 

ponujajo cenejša prehranska 

dopolnila na račun manj 

optimalne količine in kakovosti 

sestavin. Učinkovitost glavnih 

sestavin prehranskih dopolnil je 

klinično preizkušena.

Edinstvene formulacije

Inovativne formulacije prehranskih 

dopolnil Life Extension® temeljijo 

na najnovejših znanstvenih 

raziskavah ter na prepričanju v 

klinično potrjen, znanstveni 

pristop pri uživanju hranil. 

Blagovno znamko Life Extension® 

odlikujejo tudi:

ź Neodvisna testiranje 

prehranskih dopolnil s strani 

tretje stranke

ź Certifikati analiz za vsak končni 

izdelek

ź Številne nagrade

Life Extension® nudi več kot 350 

prehranskih dopolnil, ki 

predstavljajo zlati standard za 

podporo in varovanje zdravja srca, 

možganov, kosti, oči, kože in še 

veliko več. 

Več si lahko preberete na spletni 

strani:  ali www.bioesenca.si

www.lifeextension.si.

Tokrat vam predstavljamo 

učinkovita prehranska dopolnila za 

podporo vašemu imunskemu 

sistemu v obdobju prehladov in 

gripe. Da pa bo nakup denarnici 

bolj prijazen, vam v obdobju od 

1.1.-31.1.18 podarimo 15 % 

popusta. Na spletni strani  ob 

nakupu le vpišite kodo LEE -

LOMAS in popust bo vaš!

FLORASSIST BALANCE  probiotik

NOVA ERA ZA ČREVESNO ZDRAVJE

ź Zagotavlja 6 močnih bakterijskih sevov.

ź Uporabljena dvojna inkapsulacijska tehnologija za 

dostavljanje živih bakterij v vaše črevo.

Učinkovitost probiotikov je odvisna tudi od tehnološke 

priprave, saj so bakterije občutljive na močno želodčno 

kislino, kar pomeni, da nekatere ne preživijo in v tanko 

črevo, kjer so potrebne, ne pridejo v zadostni količini. 

Tako tudi ne dosežemo želenega učinka.

Nova znanstveno - tehnološka metoda (dvojna 

inkapsulacija) omogoča, da ostane kapsula dalj časa 

nepoškodovana in bakterije dosežejo tanko črevo.

ź Inovativna formula, namenjena ravnovesju črevesne 

flore z zaščiteno probiotično mešanico.

ź 1 vegetarijanska kapsula s tekočino vsebuje kar 15 

milijard CFU (ang. colony forming units) - kolonijskih 

bakterijskih enot.

ź Naravni klorofilin (zelena barva), ki ima                                     

številne pozitivnih lastnosti
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Vitamini in minerali so življenjsko pomembne snovi, ki jih 

organizem potrebuje za optimalno delovanje. Naše telo 

večine ne more sintetizirati samo.

ź Imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema 

ź Prispevajo k delovanju živčnega sistema 

ź Prispevajo k boljšim umskim zmogljivostim

ź Prispevajo k normalnemu psihološkemu delovanju 

ź Prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti 

ź Prispevajo k ohranjanju zdravih las nohtov, sluznic in 

kože

ź Imajo vlogo pri nastajanju rdečih krvničk

ź Imajo vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim 

stresom 

ź Imajo vlogo pri ohranjanju vida 

ź Pomembni so za ohranjanje zdravih kosti in zob 

ź Imajo vlogo pri vzdrževanju normalnega krvnega 

tlaka

ź Prispevajo k vzdrževanju 

normalne ravni glukoze v 

krvi

ź Prispevajo k sproščanju 

energije pri presnovi

ź Potrebni so kot kofaktorji v 

številnih encimskih 

reakcijah

TWO PER DAY

Kurkumin so odkrili Indijci že več kot 3000 let nazaj in je 

že od takrat nepogrešljiv agens v ajurvedski medicini. Je 

aktivna spojina, pridobljena kurkume. Ker se slabo 

absorbira in se v krvi ne zadrži dolgo,  predstavlja izziv za 

tiste, ki želijo njegove maksimalne učinke. 

Sedaj je na voljo nova "generacija" kurkumina, napredno 

prehransko dopolnilo Bio–Kurkumin® z Ingverjem & 

turmeroni, ki vsebuje dodatne sestavine, ki še povečajo 

absorpcijo kurkumina; ingver, turmerone in fosfolipide.

Napredni Bio-Kurkumin® je patentirana sinergistična 

mešanica kurkuminoidov z izboljšano biodostopnostjo, s 

podaljšanim časom zadrževanja v telesu, kar je bilo 

potrjeno s kliničnimi študijami na ljudeh. 

ź Pomaga ohranjati učinkovit imunski sistem.

ź Podpira delovanje živčnega sistema.

ź Pomaga ohranjati zdravje jeter.

ź Pomaga ohranjati zdravje pljuč in zgornjih dihal.

ź Podpira proizvodnjo in kakovost krvi.

ź Podpira delovanje srca. Podpira 

prekrvavitev.

ź Pomaga ohranjati odpornost na 

alergije.

ź Ima antioksidacijske lastnosti.

ź Pomaga ohranjati zdravo kožo.

NAPREDNI BIO - KURKUMIN® 
Z INGVERJEM IN TURMERONI
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Darilni torbici 

Olive touch 

in Camellia Softness

Tudi letos sta tako Palmolive kot Johnson&Johnson s čudovitimi darilnimi 

seti poskrbela, da bo izbira daril (morda) nekoliko lažja…

Darilna paketa 

Gourmet break 

in Stay Fresh  for men

Darilni paket 
Honey moments
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Colour

Caring

Vanilija

Malina

Repair

Shiny

Karite

Čudoviti darilni paketi LPM 
s sedmimi različnimi 

vsebinami, med katerimi 
boste zagotovo 

našli pravega! 
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Darilna paketa Neutrogena 

krema za roke+lip ter 

krema za roke+mleko za telo



PONOVNO ODKRITJE VAŠO KOŽO

Ali sanjate o čvrstejši, bolj gladki in sijoči koži? Sedaj lahko 

ponovno odkrijete svojo kožo! Z najnovejšim Remington 

mikro-dermo-abrazijskim tretmajem za domačo uporabo. 

Remingtonova diamantna mikrodermoabrazija pomladi vaš 

obraz, vrat in hrbtno stran dlani ter odkriva bolj gladko, 

čvrstejšo in bolj sijočo kožo.

Mikrodermoabrazija je mehansko luščenje s pomočjo aparata.  

Aparat fizično odstrani odmrle kožne celice s povrhnjice 

obraza, prsi in rok. Sistem vakuumskega sesanja posesa 

odmrle celice, stimulira cirkulacijo ter vzpodbuja rast novih, 

zdravih kožnih celic, ter tako pomaga izboljšati pojav 

starostnih peg, neenakomeren ten, stanje brazgotin od aken, 

pigmentacije, gub in zamašenih ali razširjenih por. 

Tri zamenljive konice s protimikrobnim ohišjem omogočajo 

prilagajanje tretmaja normalni in občutljivi koži ter težko 

dostopnim predelom. Konica z grobo-zrnato površino je 

idealna za čelo in lica. Nežna konica s fino-zrnato površino je 

primerna za gubice okoli oči in nosu. Natančna konica s fino-

REVEAL diamantna mikrodermoabrazija MD3000

zrnato površino je namenjena obdelavi kože na  težko dostopnih predelih – 

gube ob nosu in predel brade. Aparat vam ponuja vsa orodja, da dosežete 

sijočo kožo v udobju vašega doma.

S štirimi nastavitvami hitrostni lahko izberete primerno nastavitev za 

specifični predel, ki ga želite obdelati. Priporočamo vam, da začnete z 

najnižjo hitrostjo in jo počasi stopnjujete, saj tako dovolite vaši koži, da se na 

tretma navadi. Pred vsakim tretmajem odstranite zamenljivo glavo in 

vstavite filter, ki bo ujel odmrle kožne celice in umazanijo, izluščeno med 

tretmajem.  

LASTNOSTI

ź Magnetno pritrjene diamantne površine konic

ź 4 nastavitve hitrosti z LED indikatorjem

ź Brezžično delovanje in možnost polnjenja s stojalom ali brez

ź Funkcija hitrega napajanja

ź Protimikrobno ohišje konice

ź Tanek, ergonomski design

ź Konice pod optimalnim kotom prilagojene za tretmaje na specifičnih 

predelih

ź Zamenljiv sistem filtrov

3 zamenljive protimikrobne konice za tretmaje kože po vaši izbiri:

ź Normalna konica z grobo-zrnato površino – idealno za čelo in lica

ź Nežna konica s fino-zrnato površino – idealno za gubice okoli oči in nosu

ź Natančna konica s fino-zrnato površino – idealno za težko dostopne predele 

– gube ob nosu in predel brade

NOVOSTI
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Kolekcija Remington Keratin Protect je inovativen asortiman Kolekcija Remington Keratin Protect je inovativen asortiman Kolekcija Remington Keratin Protect je inovativen asortiman 

pripomočkov za oblikovanje las, ki pripomočkov za oblikovanje las, ki med oblikovanjem ohranja vaše lase močne.med oblikovanjem ohranja vaše lase močne.pripomočkov za oblikovanje las, ki med oblikovanjem ohranja vaše lase močne.

V elegantni kombinaciji dimno sive in rose gold barve, z deli iz napredne keramike, V elegantni kombinaciji dimno sive in rose gold barve, z deli iz napredne keramike, V elegantni kombinaciji dimno sive in rose gold barve, z deli iz napredne keramike, 

ki so natopljeni s keratinom in mandljevim oljem, ki so natopljeni s keratinom in mandljevim oljem, za gladke, svetleče in na izgled zdrave lase.za gladke, svetleče in na izgled zdrave lase.ki so natopljeni s keratinom in mandljevim oljem, za gladke, svetleče in na izgled zdrave lase.

V kolekciji boste našli kar deset pripomočkov za  različne potrebe oblikovanja:

• Dva ravnalnika

• Dva sušilnika

• Avtomatski kodralnik

• Krtačo za ravnanje

• Dva kodralnika

• Krtačo za volumen in oblikovanje kodrov

• Vrtljiv oblikovalnik na vroč zrak

Svetleči, zdravi lasje so vedno v trendu!  Svetleči, zdravi lasje so vedno v trendu!  S kolekcijo Keratin Protect ga lahko zagotovite S kolekcijo Keratin Protect ga lahko zagotovite Svetleči, zdravi lasje so vedno v trendu!  S kolekcijo Keratin Protect ga lahko zagotovite 

tudi vašim lasem, ki bodo zasijali v vsej svoji lepoti!tudi vašim lasem, ki bodo zasijali v vsej svoji lepoti!tudi vašim lasem, ki bodo zasijali v vsej svoji lepoti!
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Linija proizvodov Ornel je zbirka 

avtentičnih, elegantnih vonjev, kreiranih 

iz pazljivo izbranih, izjemnih surovin. 

Narejeni na tradicionalen način, so ti 

vonji rezultat znanja in strokovnosti ekipe 

iz Saponie.

Kreiranje vonja je edinstvena umetniška 

veščina, a vsaka različica vonja Ornela za 

Saponijo predstavlja legendarno 

dediščino.

Nadihnjen s popolnostjo parfuma, Ornel 

French style odkriva razkošje in mehkobo 

perila, ki se jima je težko upreti.

Z vsakim gibom se razkrivajo očarljive 

dišavne note zapeljivega in nežnega 

dotika.

Inkapsuliran vonj v Ornelu se sprošča na 

perilu, a polna vonjava se začuti pri dotiku 

ali v stiku s tkanino ter tako podaljšuje 

dolgotrajen občutek svežine.

Ornel - parfum za oblačila!

Saponia 
s ponosom 
predstavlja 
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Ne glede na to ali ste zapeljivi, skrivnostni ali 

elegantni, zagotovo vas bo navdušil prefinjeni 

sadno-cvetni vonj Ornela très jolie. Prav zaradi 

prepletanja not sočne breskve s cvetovi 

pomaranče, vrtnice, šmarnice in jasmina na 

prhutajoči osnovi ambre, mošusa, sandalovine 

in cedre boste odločni – vedno s stališčem. 

Vonj, ki obljublja zadovoljstvo samozavestnim, 

močnim in odločnim osebam. Sofisticiran 

spomladansko cvetni bouquet šmarnice in jasmina, 

se na vrhu začne s svežimi zelenimi citrusnimi 

notami, osnova parfuma pa je šarmantna in 

moderna ter privlači s svojo zanimivo kombinacijo 

mošusa in toplih not surovega lesa.

Ljudje vas bodo prepoznali z zaprtimi očmi...

Pustite za seboj zapeljivo sled sofisticirane elegance.

Privoščite si dišeči užitek očarljivega vonja lipe v 

kombinaciji s kamilico, ylang-ylangom, ciklamo in 

jasminom, s sveže citrusnimi zelenimi zgornjimi notami 

ter osnovo iz lesnih not  sandalovine in cedre, 

zapeljivega mošusa in vanilije,

ki se jim ni moč upreti.
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Novi, inovativni izdelki korporacije Reckitt Benckiser olajšajo čiščenje in vzdrževanje velikih 
gospodinjskih aparatov, katerih nakup ali popravilo za marsikoga lahko pomeni velik strošek. 

Predstavljamo:

Nove Finish tablete za čiščenje pomivalnega stroja, ki čistijo stroj medtem, ko stroj čisti posodo.

Pred lansiranjem Lanza je bil segment čistil za pralni stroj 

nišna in majhna kategorija… naš izdelek pa je dvignil splošno 

zavedanje o tem, da je za pralni stroj potrebno skrbeti! 

Predstavljamo  Lanza  čistilo za pralni stroj

6X moč delovanja

ź Odstranjuje umazanijo

ź Odstranjuje usedline

ź Odstranjuje neprijetne vonjave

ź Ščiti pralni stroj

ź Čisti notranje dele

ź Higiensko očisti pralni stroj

    70% VEČ AKTIVNIH SESTAVIN

         kot konkurenčni izdelek

        ČIŠČENJE & SVEŽINA kot

EDINSTVENA PRODAJNA PONUDBA

#1 USTREZNOST 
Očisti skrito maščobo

in umazanijo

#2 PRIROČNOST
 Uporaba med pomivanjem in

ne v praznem stroju

#3 KONTINUITETA uporabe
Uporaba najmanj enkrat

na mesec

14

NOVOSTI



Big Bang Mega

15

POSEBNI DOSEŽKI



HM Šiška, izpostavitev Neutrogena

HM NM Bršljin, končnica Johnson's baby HM Šiška, končnica Listerine in LPM hair

HM Šiška, izpostavitev LPM dar. paketi
16
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Prav vsi uporabljamo računalnike vsak dan (vsaj 8 ur) in smo zagotovo 

postali pravi strokovnjaki na programih, ki jih uporabljamo. Kljub vsemu 

pa se vsak dan najde neka lastnost računalnika, ki je prej nismo poznali 

in nam lahko izboljša našo uporabniško izkušnjo. Spodaj sem zato 

navedel nekaj nasvetov, ki vam bodo morda koristili, olajšali delo na 

računalniku ali pa poskrbeli za varnost podatkov, računalnika in vas. 

Spodaj navedeni namigi so le najbolj osnovni opomniki, zato če si 

prekaljen računalniški uporabnik z mnogo izkušnjami in se je tvoj 

števec ur na računalniku že nekajkrat obrnil, preskoči na zadnji 

podnaslov, kjer je korak, ki ga verjetno še nisi osvojil.

Vzdrževanje računalnika

Računalnik je potrebno vsake toliko tudi očistiti, tu pa brisanje prahu z 

ohišja ni dovolj. Iz čisto higienskega pogleda ne bi škodilo vsake toliko z 

alkoholom in vato očistiti tipkovnice in miške, ki s telefonom in 

daljincem televizije spadajo v skupino »Bolj umazanih od straniščne 

školjke«. Zares dobro je vsake toliko posesati računalnik tudi znotraj 

ohišja, kjer se lahko nakopiči ogromno prahu, ki zamaši prezračevalne 

poti in preprečuje ohlajanje. Vročina pa je sovražnik elektronike in v 

skrajni sili se bo ob pregretju računalnik sam izklopil (brez opozorila). Po 

ventilatorju se lahko orientiraš, ali je 

potrebno sesanje – če je ventilator začel 

brneti bolj, kot je bilo to običajno, potem 

je morda napočil čas, da se pogleda pod 

pokrov. Poleg fizičnega prahu je vsake 

toliko dobro pobrisati tudi digitalnega – 

izprazniti koš, zagnati orodje »Čiščenje 

diska«, odstranit stare programe, ki jih ne 

uporabljaš, pri starejših računalnikih pa 

tudi zagnati orodje za defragmentacijo 

diska.

Zaščita

Če začnemo pri fizični zaščiti, naj nikoli 

nebi priklopili računalnika neposredno v 

električno omrežje, ampak v vtičnico 

najprej priklopili prenapetostno zaščito, 

nanjo pa računalnik. Prenapetostna 

zašč i ta  iz ravna n ihanja  in  sunke 

napetosti, ki precej odstopajo od 220V in 

bi lahko »skurili« kakšen del vezja – tudi 

pri elektronskih vezjih velja, da pamet-

Boljša uporaba računalnika Pripravil: Žiga Valentič
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nejši prej odneha (je bolj občutljiv), pametnejši pa so običajno 

tudi dražji. Še boljša varovalka pri napajanju pa je UPS, ki pri 

izpadu elektrike omogoči računalniku še nekaj minut 

delovanja, da se varno izklopi.

Naslednji namig pri zaščiti podatkov je tudi redno varnostno 

kopiranje. Dobro je imeti en zunanji disk namenjen le temu, 

uporabiš pa lahko tudi shrambo v oblaku, usb ključek.

Koristno je nameščane posodobitev, saj se z njimi krpajo 

varnostne luknje v programih, zato jih ne prezri ampak 

namesti.

Pomembna je tudi zaščita pred virusi, hrošči, črvi, ribarjenjem 

(phishing) in drugimi golaznimi. Na Oknih je nepogrešljiv en (in 

eden je dovolj) protivirusni program ter požarni zid. Splet pa je 

tudi poln razno raznih prevar, pred katerimi lahko zaščitiš le 

samega sebe z informiranjem. Pozor torej pred naivno 

radovednostjo, da ne bo tudi za tvoj računalnik veljal pregovor 

naših otoških evropskih bratov, ki se evropskega babilona 

nočejo več iti, da je »radovednost ubila mačka« in pazi pri:

ź Pogovornih oknih – ko računalnik pričakuje od uporabnika 

neko potrditev, pred klikom na OK preberi kaj ti sporoča.

ź Geslih za prijavo v spletne storitve – ne uporabljaj 

enakega gesla na vse straneh. Geslo naj bo tudi vsaj osem 

znakov dolgo, vsebuje pa naj male in velike črke, številke in 

druge znake.

ź Neželeni pošti – priznam, da je tudi prebiranje take pošte 

lahko zabavno zaradi absurdnih ponudb, ki jih ponujajo in 

katastrofalne slovenščine. Vendar naj te tudi zagroženih 7 

let nesreče, če pisma ne razpošlješ, ne odvrne od klika na 

»izbriši«.

ź Ponarejenih spletnih straneh – te so namenjene zbiranju 

podatkov – osebnih, prijavnih… - prepozna pa se jih tudi po 

slabem prevodu ali pa po spletnem naslovu (npr. ). Tako 

stran zapusti in se nanjo nikoli več ne vrni. 

ź Brezplačnih programih – pri prenašanju in nameščanju 

brezplačnih programov imaš veliko možnosti za okužbo 

računalnika, ki pa se ji lahko izogneš če slediš nekaj 

smernicam. Brezplačni program prenesi le iz preverjenega 

vira (spletna stran avtorja in nekaj redkih izjem). Na spletnih 

straneh pazi na oglase, ki izgledajo kot povezava za prenos. 

Ne prenašaj in nameščaj posredniških programov, ki služijo 

samo nameščanju programa, ki ga dejansko želiš 

(download/install manager), ki kot po pravilu namestijo še 

kaj dodatnega. Pred nameščanjem še enkrat preveri paket 

s protivirusnim programom. Med nameščanjem nikoli ne 

uporabi privzetih možnosti, ampak se potrudi in pojdi čez 

vse podrobne korake, kjer lahko preprečiš namestitev npr. 

vsiljive orodne vrstice za brskalnik, vtičnika ali kakšnega 

drugega programa, ki bi lahko odprl pot v računalnik ostali 

spletni golazni. Ena krasna, in ta trenutek tudi vredna 

zaupanja, spletna stran z brezplačnimi programi je 

portableapps.com z vedno bogatejš im izborom 

brezplačnih programov poštenih razvijalcev.

Uporaba bližnjic na tipkovnici

Vsi poznamo CTRL+C in CTRL+V, ki 

olajšata kopiranje, obstaja pa ogromno 

drugih bližnjic, ki lahko še bolj olajšajo in 

pohitrijo delo. Bližnjice na tipkovnici 

vedno aktiviraš s pritiskom na CTRL, 

SHIFT, ALT, WINDOWS tipko, FN tipko ali 

njih kombinacijo ter tipke z znakom. 

CTRL+X izreže izbran element, CTRL+Z 

razveljavi dejanje CTRL+Y ga ponovi, 

CTRL+F  odpre iskaln ik  besedi la , 

CTRL+BACKSPACE izbriše celo besedo 

i n  n e  s a m o  č r k e ,  A LT + T A B  i n 

ALT+SHIFT+TAB  preklapl jata med 

zagnanimi programi, WIN+D skrije vsa 

okna in pokaže namizje, CTRL+'+' ali '-' 

poveča ali pomanjša besedilo. To so le 

najbolj splošne bližnjice, vsak program 

pa ima svoje, zato priporočam, da si na 

spletu poiščeš »bližnjice na tipkovnici« 

ali pa »keyboard shortcuts«, in se poučiš. 

Vsaj za Excel, ki ga toliko uporabljamo, bi 

bilo to koristno.

Ugasnite računalnik

Ko zaključite z delom, računalnik 

preklopite v stanje »sleep« oziroma ga 

enkrat na teden (petek) popolnoma 

ugasnite. Za domačo uporabo pa velja 

priporočilo, da ga ugasnete vsak dan. To 

vam bo preprečilo, da bi se vrnili k delu in 

izgubili dodaten čas, ki bi ga lahko bolje 

preživeli (v naravi, z bližnjimi, …). Osem ur 

nujnega zla je osem ur preveč zrenja v 

sliko in uničevanja svojih oči. Da pa bi 

varno ugasnili računalnik, imejte v mislih 

naslednje namige. Pred ugašanjem 

zaprite vse programe in shranite svoje 

delo. Uporabniki prenosnikov počakajte, 

da se računalnik povsem ugasne in se 

diski prenehajo vrteti (če v vašem 

računalniku še ni SSD-ja). Odklopite 

napajalnik iz omrežja, saj neprestano 

polnjenje hitro uniči baterijo. Podiranje 

rekordov v delovanju računalnika brez 

popolnega izklopa (npr. več mesecev) je 

tudi obremenjujoče, saj med delovanjem 

programi nakopičijo veliko podatkovnih 

smeti, ki obremenijo in upočasnijo 

računalnik, ki pa se ob izklopu tudi 

izbrišejo.

1
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Hygge, umetnost dobrega življenja po dansko 

(avtor: Meik Wiking)

Avtor Meik Wiking, direktor Inštituta za 

raziskovanje sreče v Kobenhavnu, že dolga 

leta proučuje umetnost življenja in uživanja po 

dansko. S knjigo Hygge želi bralcu pomagati 

najti pristno zadovoljstvo, pa naj gre za izbiro 

pravih svetil in načrtovanje večerje, pripravo 

nujne opreme za hygge ali celo za slog 

oblačenja.

Tri cudovite knjige za drugačen pogled na življenje

Da živimo v času, ko smo ljudje bolj kot kadar koli prej pripravljeni, da spremenimo naš način razmišljanja in bivanja, 

med drugim pričajo številne (nove) knjige na slovenskem tržišču. Izbrali smo jih nekaj, ki vam jih še posebej 

priporočamo v branje. 

Hej, človek, spravi se meditirat! (avtor: Adrian P. Kezele)

v svoji zadnji knjigi se avtor osredotoča na Integralno meditacijo.

“Če ne poznate stanja popolnoma umirneje zavesti, stanja, v 

katerem ste budni, pozorni in prisotni, toda brez miselnega toka, 

misli ali kakršnekoli druge aktivnosti, je, kot da niste shodili, 

čeprav imate zdrave noge, kot da niste odprli oči, čeprav jih 

imate … Pravilna meditacija je postopek, ki odpira pot izkušnjam, 

za katere ste rojeni, toda jih ne poznate, ker vam o njih ni nihče 

govoril,” poudarja avtor v knjigi, ki bralcu služi kot vodnik skozi 

gozd neznanih pojmov in pomenov, ki obkrožajo besedo 

'meditacija'.
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Čas je zdaj (avtorica: Erika Oblak)

Knjiga nas popelje v zgornje porečje Amazonke, kjer se je 

avtorica Erika Oblak prvič pobližje spoznala z ayahuasco - 

rastlino, ki pozamezniku omogoča razmeroma preprost prehod v 

spremenjeno stanje zavesti in v druge realnosti.

V deževnem gozdu je Erika preživela dve leti. Prek procesa 

številnih postov ob rastlinah učiteljicah jo je njen učitelj Percy 

Garcia Lozana počasi in potrpežljivo vodil do poglobljenega 

razumevanja spremenjenih stanj zavesti in drugih realnosti. 

Ayahuasca pa ji je postopoma razkrivala zgodbo, ki presega 

zgodbo kateregakoli posameznika.



ź 250 g moke 

ź 100 g masla 

ź 100 g sladkorja v prahu 

ź 1 rumenjak  

ź 1 noževa konica pecilnega praška 

ź 2 žlici smetane 

ź 1 zavojček vanilijevega sladkorja 

ź 1 žlica Limonine lupine 

ź 1 ščepec soli 

Za enostavne medenjake najprej zmešamo moko in sodo bikarbono, nato 

dodamo jajca, sladkor in med. Začinimo z začimbami za medenjake in po 

želji dodamo še cimet.

Vse sestavine dobro 

pregnetemo. Testo za 

medenjake naj počiva čez 

noč.Naslednji dan razvaljamo 

testo na pomokani delovni 

površini in z modelčki za kekse 

ali medenjake izrežemo oblike 

po želji.

Pečico segrejemo na 170°C. 

Kekse različnih oblik položimo 

na pekač, ki smo ga obložili s 

papirjem za peko in jih 

premažemo z mlekom. 

Pomagamo si čopičem. Pečemo v pečici pribl. 10 minut, da dobijo lepo 

barvo. Ko se enostavni medenjaki ohladijo, jih lahko še okrasimo ali 

oblijemo s čokolado.

Za enostavni recept za božične piškote osnovno testo pripravimo tako, da 

moko in maslo grobo zgnetemo. Nato dodamo vse ostale sestavine. 

Najlažje to naredimo, če vse sestavine najprej med sabo pomešamo, ter 

maso dodamo zmesi iz moke in masla. Kolikor se da hitro zgnetimo testo in 

ga pustimo v hladilniku počivati ca. 1 uro.

Testo tanko razvaljamo na pomokani površini in izrežemo poljubne oblike. 

Pekač obložimo s papirjem za peko in ga eventualno premažemo z jajcem. 

Pečico segrejemo na 180°C in piškote pečemo ca. 10 minut. Pečene 

božične piškote lahko zlepimo z marmelado in jih po želji potopimo v 

čokolado.

Priprava: 

Priprava: 

Sestavine:

Sestavine:

Božični piškoti - enostavno osnovno testo

Enostavni 

medenjaki

ź 300 g ržene moke 

ź 180 g trsnega sladkorja 

ź 10 g cimeta 

ź 10 g sode bikarbone 

ź 20 g začimb za medenjake  

ź 2 jajci 

ź 80 g medu 

ź mleko (za premaz) 

Nasvet: 

Z osnovnim testom 

lahko pričaramo različne 

recepte za božične 

piškote. Z različnimi 

modelčki za piškote, 

raznovrstnimi nadevi ali 

okraševanjem lahko 

naredimo veliko različnih 

piškotov.
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Izdelava tegale venčka ni raketna 

znanost. Dodajte več, uporabite 

manj…lahko ga naredite čisto po 

vaše. 

Material:

ź krogle iz stiropora v treh 

velikostih: 5 velikih, 12 srednjih, 

18 majhnih.

ź vrvica ali preja različnih barv in 

tekstur, glede na to v kakšni 

barvi ste si venček zamislili.

ź nekaj kroglic iz žakljevine, če 

jih kje lahko dobite, saj dajo 

venčku lepo teksturo.

ź zasneženi storžki

ź 1 ploščat 35cm venec iz 

stiropora

ź trak iz žakljevine

ź kovinske U sponke

ź pištola za vroče lepljenje

Postopek:

1. Začnite z ovijanjem traka iz 

žakljevine okoli venca. Konec traku 

pritrdite z U sponko ali vročim 

lepilom. 

2. Mi smo izbrali 5 različnih barv 

vrvice. Izbrali smo tudi zabavno, belo,  

puhasto vrvico, saj spominja na sneg.  

Ovijte krogle iz stiropora tako, da 

bodo popolnoma prekrite. Konec 

vrvice tesno zataknite pod ovito 

vrvico tako, da se ne bo odvila.  

Ovijte vse krogle.

3. Uporabite U sponke ali vroče lepilo (mi 

smo uporabili oboje) da namestite in 

pričvrstite krogle na venec. Sem in tja v 

vaš venec zataknite tudi storžke in 

kroglice iz žakljevine.

Tako zelo enostavno!!! Resnično ni 

pravega ali napačnega načina 

razporejanja vrvičastih krogel. Le stisnite 

jih eno k drugi. In to je to. 

Venček, ki bo ogrel srca vseh, ki vas bodo obiskali!

Pa začnimo in si naredimo 

ocarljiv zimski venec…
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Okrogle sta praznovala 

Gregor Kovič (40)                           

in Patricija Dujmovič (30) – 

še enkrat:                                     

Vse najboljše! Vse lepo pa seveda 

tudi vsem ostalim, ki 

praznujete v 

zadnjem trimesečju!

DARILA

In ker je ravno tak prazničen čas, vas za pravilen odgovor na katerikoli spodnje 

vprašanje obdarimo! Darila se razdelijo po sistemu »Kdor prvi pravilno odgovori, 

darilo dobi!« Vse odgovore seveda lahko najdete v reviji…

1. Kaj je Lanza?

2. Kaj naredi bližnjica na tipkovnici WIN+D?

3. Kaj je »Hygge«?

4. Koliko izvodov šteje naklada Lomastimes-a?

5. Kako se imenuje nova linija mehčalcev Ornel?

6. Kaj odlikuje prehranske dodatke LifeExtension?

7. Naštej vsaj tri vonje mehčalcev Ornel

8. Kaj vsebuje darilni paket Palmolive Men?

9. Kaj je ayahuasca?

10. Koliko let letos praznuje blagovna znamka Remington?

11. Kakšen je njihov slogan?

12. Kaj nam je tokrat predstavil Finish?

13. Katera je prednost novega Finish izdelka?

14. Iz kakšne moke so narejeni medenjaki?

15. Kdo je Nuša Šenk?

Darila so prispevali principali ReckitBenckiser, 

Johnson&Johnson, Colgate-Palmolive, Kandit, Franck, 

Sodalco, delta-pronatura in drugi.

Odgovor s pripisom na katero vprašanje odgovarjate (ali 

več njih) pošljite na maja.logar@lomas.si 

SLAVLJENCI
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OVEN

Ljubezen bo v prvi polovici decembra zaradi 

vpliva Venere v znamenju strelca nekaj 

plemenitega in z lahkoto se boste na nežen 

način predali partnerju. Nekaj previdnosti ne bo 

odveč, še posebej v domačem okolju, kjer se 

nekaj zapleta. Osvobodite se nepotrebnih skrbi, 

ki neprestano trkajo na vaša vrata. Konec 

meseca se boste soočili s svojimi sposobnostmi 

napredka in tudi z vsemi pričakovanji, ki vas 

bodo popeljala v boljše rezultate. Zadnji dnevi 

bodo obarvani s humorjem.

BIK

Na dan v prvi polovici decembra prihajajo 

prikrite napake, ki ste jih do sedaj odlično 

skrivali. Brzdajte svoja čustva, upoštevajte le 

tisto, kar je pogojeno z vašim razumom. 

Premostili boste slabo voljo. Ne glede na to, da 

ste precej napeti, sprejmite konec meseca kot 

dobro priložnost za spremembe po lastnem 

okusu. Nikar se ne osamite preveč, saj 

potrebujete dobro družbo, ki vam prinaša veliko 

boljše počutje in nove priložnosti, o katerih se bo 

še veliko govorilo.

DVOJČKA

Odločitve bodo v prvi polovici decembra tiste, ki 

lahko prinesejo napredek na osebni in duhovni 

ravni. Pokazale se vam bodo nove poti, ki vas 

bodo navdihnile s svojo energijo. Nečesa, kar 

vam je vedno manj všeč, ne morete spremeniti. 

Imeli boste veliko zaupanja v prihodnost, kar vas 

bo opogumilo, da boste potrpežljivo sprejeli 

stvari, ki jih ne morete razumeti. Obveznosti 

boste opravljali zelo uspešno, motivacije bo 

tokrat dovolj. Zadnji dnevi decembra pa bodo 

predvsem razigrani.

RAK

Ovirale vas bodo nerešene zadeve, ki jih vztrajno 

vlečete za seboj, toda zaključek se vam bo 

tokrat še izmikal. Še vedno niste pripravljeni 

opustiti določenih stvari, pri čemer vam bo 

pomagal Mars v znamenju škorpijona. Nekdo 

vas bo opazoval in nadziral, kar vas lahko proti 

koncu meseca zmoti ali vznemiri. Zadeve 

poskusite urediti tako, da bo za vse čim manj 

naporno ter da se boste lahko umirjeno podali 

naprej, seveda brez slabe vesti.

LEV

Na simpatičen način se boste v prvi polovici 

decembra s Soncem v znamenju strelca 

izpostavili, vse se vam bo tokrat zdelo preprosto, 

zato vas ne bo strah prevzeti glavne vloge. 

Tokrat vam bo uspelo zmagati. Igra, ki jo igra 

nekdo od prijateljev, vam ne ustreza, saj vidite, 

kaj se dogaja za vašim hrbtom. Posebno 

naporno bo tokrat s tistimi, ki so preveč 

občutljivi. V družbi prijateljev se boste tokrat 

odlično počutili, saj boste v središču pozornosti.

DEVICA

Upoštevajte v prvi polovici decembra vse svoje 

vrednote, kar vam bo pomagalo, da boste 

spoznali svoje prave želje in smernice na 

poslovnem področju. Možnost osebnega 

razvoja vas bo vodila k boljšim občutkom in 

predvsem zadovoljstvu. Z dobrim občutkom se 

lahko konkretno soočite z veliko obremenitev, 

rešite marsikatero težavo in na koncu meseca 

zadovoljno ugotovite, da ste ponosni nase in na 

svoje dosežke. Prihajajo tudi lepa darila, ki vas 

bodo presenetila.

Horoskop
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TEHTNICA

V prvih dneh meseca decembra boste zaradi 

neugodnega Marsa izredno živčni in sumničavi, 

tako da se izognite vsem možnim konfliktom. Za 

zdaj ne najdete rešitve za svojo nekoliko 

r a z b u r k a n o  l j u b e z e n s k o  s i t u a c i j o . 

Nesporazumom ne boste dovolili, da vam 

pokvarijo razpoloženje. Dovolj bo le, da 

naredite, kar ste nameravali, vendar brez 

odvečnih besed, ki lahko situacijo še posebej na 

poslovnem področju le še zmedejo. Ljubezen 

bo v zadnjih dneh meseca spontana.

ŠKORPIJON

Ne morete se znebiti občutka, da se vam nekdo 

na čuden način vrača v življenje, čeprav ste bili 

prepričani, da je zgodba že zdavnaj pripeljana 

do konca. Vaše ljubezensko življenje se lahko v 

drugi polovici decembra obrne v popolnoma 

drugo smer od tiste, ki ste si jo začrtali. Vezanim 

bo partner predlagal stvari, ki jih nista še nikdar 

preizkusila. Delovne naloge vam tokrat ne bodo 

predstavljale večje težave, saj boste nanje 

pripravljeni.

STRELEC

Spremljal vas bo občutek, da ste izpustili nekaj 

pomembnega, in najbrž se ne motite. Ponavljajo 

se težave, za katere ste bili prepričani, da so se 

zaključile in so povezane z vašim finančnim 

stanjem. Prijatelji vam bodo proti koncu 

decembra v pomoč, če se v določeni situaciji ne 

boste najbolje znašli. Komunikacija bo tista, ki jo 

boste uporabili v kočljivih situacijah in vas bo 

popeljala do rezultatov. Zadnji dnevi meseca 

bodo zelo prijetni.

KOZOROG

Osredotočite se v prvi polovici decembra na 

poslovne obveznosti in naloge, saj ste nanje več 

kot odlično pripravljeni. Začnite z novimi projekti 

in pokažite vsem drugim, koliko ste v resnici 

vredni. Proti koncu meseca boste izredno 

spremenljivega počutja. Prišli boste do 

zaključka, da se je bolje ustaviti kot tvegati z 

nekom, ki očitno nikakor ne namerava popustiti. 

Ljubezen še ne bo dobila prave oblike, kljub 

temu, da boste zelo razigrani in odprti.

VODNAR

Sprejeli boste bolj skromen način življenja, kar 

bo ljudi okoli vas močno presenetilo. V sredini 

meseca decembra se posvetite pozitivnemu 

razmišljanju in se umaknite iz kaosa, ki samo 

krade vašo energijo. Ne razmišljajte o določeni 

zadevi predolgo, saj lahko izgubite precej časa. 

Poiščite kakšno bolj smotrno rešitev in se je 

lotite na bolj taktičen način, s pomočjo 

diplomacije. Silvestrov večer bo obarvan s 

presenečenji.

RIBI

Kvalitete, ki jih imate, bo opazil nekdo, ki vam 

veliko pomeni in o njem neprestano razmišljate 

že nekaj časa. Preprosto naredite to, kar 

trenutno zahtevajo od vas dogodki, in uživajte v 

situacijah, ki se pojavljajo. V vaše življenje prihaja 

veliko priložnosti, vi pa ostajate na enakih 

zadevah, ki so za vas precej obremenjujoče. 

Proti koncu meseca decembra boste vse 

reševali skozi prijateljski pristop. Zaželeli si 

boste popolnega odklopa.

24





Happy
Srecno 2018!

Želimo vam leto polno uspehov, 
veselja in zadovoljstva.

We wish you a year filled with success, joy and contentment.
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