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TVOJ NASMEH JE MOČNEJŠI,  
KOT MISLIŠ!

Advanced White
ZA BOLJ BELE ZOBE
V SAMO DVEH TEDNIH!
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BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Torbe, knjige, zvezki in ostale šolske potrebščine so 
pospravljeni, spričevalo je, kakršno je, sedaj je čas 
za...POČITNICE!!!

Ok, če so »popravci«,  pač so,  zdaj ni čas, da mulcu 
težite, saj sam ve, da je zamočil...stojte mu ob 
strani, vzpodbujajte, saj bo »zrihtal«. Če ne zdaj, 
pa avgusta. Če pa tudi takrat ne bo šlo, boste vsi 
skupaj dobili novo priložnost v novem šolskem letu. 
Pa poskusite vse skupaj vzeti kot dobro življensko 
lekcijo in morda naslednjič naredite kakšno stvar 
drugače. Dobili ste priložnost, da popravite 
napake. Nimamo vedno te možnosti... 

Sprostite se, čim bolj odklopite, igrajte se, berite, 
športajte, lenarite,...Počnite čimveč vsega, kar 
vas navdušuje, sprošča, kar vam polni baterije, 
privablja nasmeh na obraz,...in vse tisto, za kar vam 
čez leto zmanjkuje časa.

Absolutno pa lahko ne delate popolnoma nič! 
Poletje je v polnem razmahu in tu so spet dnevi, 
ko si lahko privoščimo – brezdelje. Lenobnost je 
eno od naravnih stanj človeka, je priložnost, da 
se po napornih izzivih razbremenimo, odklopimo, 
oddahnemo … Lenobni trenutki, ko ne počnemo 
(skoraj) ničesar, so nujni za naše zdravje, dobro 
počuje in notranje ravnovesje.
Poležavanje na plaži, dolge jutranje kave v 
prijetnem lokalčku, ki minevajo v neobveznih in 
sproščenih pogovorih s prijatelji, umirjeni sprehodi, 
obisk wellnessa ... To so male radosti, ki dajejo 
našemu življenju resničen smisel in lepoto.

Želim vam lepe počitnice, kjerkoli že boste!
Maja
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SLAVLJENCI

MIND, BODY & SOUL

MIND, BODY & SOUL

HOROSKOP

Le Petit Marseillais

Veet

Franck

Nagradni izlet

Listerine

Kandit

Nagrada (24 stran)
Dan zdravja (25 stran)

Maribor - mesto, v katerem 
sem se rodil

Moja zeliščna spirala

Raki, levi in device

Nepozabno

Tek - moj način življenja
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PROVANSAPROVANSA

Pa smo ga dočakali, petek in naš nagradni izlet. Zbor na Lomasu. Glede na naše nasmeške, 
smo res že težko pričakovali odhod proti Benetkam. Čakala sta nas dva Goopti kombija, ki sta 
nas odpeljala proti letališču v Benetkah.

Pripravila: Nataša Dujmovič
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PROVANSAPROVANSA

Miren let proti Nici nas je popeljal dogodivščinam 
naproti.  Vse skupaj krasen začetek, po pristanku pa 
po renta car, ki smo ga imeli dogovorjenega. Oh ja, 
Francozi in njihova hitrost, potem pa še obvladovanje 
angleščine. Po temeljitem pregledu prvega avta, se je 
pod drugim avtom znašel »spartak«J.  »Vraga, kaj pa 
je to?« smo se vsi spraševali. No, na koncu smo vseeno 
dojeli, da je teta mislila na »spare tire«, rezervno kolo. 
Pa smo se napokali in počasi napotili naprej. Pred 
nami je bilo približno 200 km do cilja prvega dne, Saint 
Andiol, kjer nas je čakala namestitev.

Lulanje, žeja, lahkota…in ustavili 
smo se na črpalki na kratkem 
postanku. Zanimivo, Leclercova 
»pumpa«. Od tam pa naprej in da 
ne izgubljamo časa, smo se ustavili 
v Aix de Provence, prikupni majhni 
turistični vasici, kjer smo bili pa že 
pravi turisti, fotoaparati, iskanje 
zanimivosti in seveda pivo v miru.

Po kratkem postanku pa nazaj v 
avte in nadaljevanje proti Saint 
Andiolu. Počasi se je že spuščala 
noč, še dobro, da so nas naši 
Garmini pravilno usmerjali, ker še 
tako smo se malo zgubili, brez njih 
pa bi verjetno prespali pod milim 
nebom. No ja, prispeli do cilja. Z eno 
besedo, prekrasno. Petra in Maja, 
to pa je vajina zasluga. Res sta našli 
čudovito namestitev. Poleg tega pa 
še krasna dobrodošlica upravnika 
posestva, ki nas je moral kar precej 
časa čakati z večerjo. 
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PROVANSAPROVANSA

Kot smo ugotovili, mu to čakanje ni 
delalo velikih težav, s kuharico sta 
se kar zabavala, to so naši fantje 
tudi razumeli. Odlična družba, 
večerja in pa seveda dobro vino, so 

bili razlog za zares dobro vzdušje. 
Po celodnevnem popotovanju se še 
kako prileže jakuzzi z vročo vodo in 
primerno ohlajenim vinom.

Prijetno spočite nas zjutraj pričaka lepo pogrnjena 
miza za zajtrk na dvorišču pod platano. Na mizi pa 
dobrote z domačega vrta oz. bio predelave. Sira tudi ni 
manjkalo.

Po zajtrku in kavici smo se odpravili na popotovanje in 
ogled zanimivosti. Videti smo želeli res pravo Provanso 
v vsem sijaju. Kot smo lahko že takoj razbrali, govorimo 
o pretežno poljedelskem področju z ogromnimi nasadi 
trt, oljk, češenj, sončnic, maka, sivkinih polj… tako, da 
smo lahko videli kje se pridobivajo arome za LPM gele 
za prhanje. Navdušujoče je bilo tudi dejstvo, da so vsa 
ta širna polja oskrbljena z namakalnimi sistemi in zato 
tudi vse zelo bujno raste. 

6



PROVANSAPROVANSA
Pot na je popeljala proti 
Les Baux-de-Provence, do 
prvega domovanja družine 
Grimaldi, danes pa je tukaj 
neke vrste muzej s prikazom 
starih običajev, kovačnica, 
klesanje kamna, pridelovanje 
provansalskih začimb… na 
prostem in »miljonom« malih 
souvenir trgovinic. Tukaj smo 
ostali kar precej časa.
Pa gremo dalje, St. Remy, tipična majhna vasica pod 
Les Bauxom. Tukaj smo se ustavili v trgovinici, kjer smo 
nakupili prigrizke. Ustavili smo ob cesti pri manjši kmetiji 
in si naredili mali piknik s sendviči, svežo zelenjavo in 
sadjem, ki smo ga kupili kar v kiosku zraven.

Pot smo nadaljevali naprej proti Roussillonu. Ustavili 
smo se za slikanje prekrasne vasice Gordes, cela vasica 
zgrajena na hribu.

Od tu dalje pa na našo najbolj pomembno točko, 
do opatije (Abby) Senanque. Ta ambient je uradno 
potrjen vizual za blagovno znamko Le Petit Marseillais 
za letošnje leto, ki ga uporabljamo na vseh POS 
materialih.
Nato nas pot vodi v Roussillon, zanimivost vasice in 
celega področja okoli nje je okra, oranžasta glina s 
katero so obarvane vse fasade na hišah v vasi. Prava 
mavrica oranžastih odtenkov. 

Za en dan več kot dovolj. Počasi smo se polni prelepih vtisov odpravili nazaj proti 
našemu prečudovitemu (začasnemu) domovanju, kjer nas je čakala večerja. Ta večer 
so nas kar malo presenetili, saj so nam postregli polžke, no ja ne čisto prave, ampak 
baje so bili to neke vrste morski rakci. Mislim,da nas je bilo kar nekaj, ki pa tega 
nismo poskusili. Je bilo še veliko odličnih stvari, tako, da nobeden ni bil lačen. 
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PROVANSAPROVANSA
Naslednje jutro nam je upravnik 
Michel pripravil zares nepričakovano 
presenečenje. Miza pod platano s 
pogrinjki za zajtrk. Vsi skupaj smo 
ostali brez besed, ker česa takšnega 
nismo pričakovali. Drobna pozornost, 
pa vendar, segla nam je vsem do srca.

Naj pa samo omenim, da je oba 
večera kar precej dolgo v noč, oz. 
proti jutru vztrajal  z nami. Poleg 
tega, pa seveda spet bogato 
obložena miza z marmeladami, 
medom, maslom, rogljički, sirom, 
naravnim sokom……
Kar malo žalostni, da moramo 
zapustit ta kraj, smo po zajtrku 
počasi spakirali kovčke, se poslovili 
od Michela in se odpravili nazaj 
proti Nici. 

Počasi smo se spuščali proti morju. 
Ustavili smo se v umetniški vasici 
Lourmarine, kjer smo si pogledali 
mini tržnico in se sprehodili do 
gradu.

Od tu smo se odpravili proti Cassisu, 
vsak avto svoj Garmin z istim ciljem 
pa sta nas različno vodila. Kakorkoli, 
na cilju smo se vedno našli. Naš 
avto se je izgubil, pa obenem našel 

Popoldne smo prispeli v malo 
ribiško vasico Cassis. Tam smo se 
sprehodili ob obali, si privoščili eno 
hitro kosilo, zapravili nekaj denarja 
za darilca in se podali na našo zadnjo 
postajo, kar se tiče spanja, Vence.

Tudi tukaj nas je pričakal krasen 
ambient z nastanitvijo.

Dan se je že krepko prevesil v 
večer, ko smo se podali naprej do 
male kneževine Monaca in njene 
prestolnice, Monte Carla na večerni 
ogled. Kaj naj rečem, »no limit for 
money«. Prestiž v marini, prestiž na 
cesti….lepo za videt.

Ne glede na vse skupaj, smo se odločili, 
da si tukaj privoščimo pivo, cene sploh 
niso visoke, glede na to, koliko denarja 
se tam obrne. Da pa ne govorim o 
parkirnini, tri ure parkiranja v garažni 
hiši 0,70€, ja res je, samo toliko.

prelepo umetno 
jezero s krasno 
okolico. Igor, naš 
uradni fotograf 
je vse lepo 
poslikal.
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PROVANSAPROVANSA

Potem pa počasi nazaj v hotel, kjer so se nekateri 
odpravili spat, nekateri pa smo morali še izpraznit 
zaloge iz hladilnika. Da ne pozabim, naša Maja se je 

prelevila v maserko 
in nam je s svojimi 
zlatimi rokami 
zmasirala od vožnje in 
hoje utrujene hrbte.

In je prišlo naše zadnje jutro v Franciji.  Zajtrk, 
pakiranje. Počasi smo se odpravili še proti naši zadnji 
planirani destinaciji, Saint Paul de Vence. Glede na to, 

da smo prevozili veliko 
kilometrov, sta naša 

šoferja Aleš in Marko P. 
ugotovila, da moramo 

najprej na bencinsko 
črpalko. Ni bila daleč, ona 

dva sta poskrbela za polne

rezervoarje, vsi ostali pa smo se zapodili v Leclercov 
hipermarket. Vau. Koliko LPM-ja. Kakšna ponudba, 

upam, da še kaj od 
tega dobimo tudi 
mi. Res, tukaj smo 
videli, da imamo 
mi v naši ponudbi 
samo osnovne 
izdelke, ampak, 
če nam uspe, kar 

smo si zadali, verjamem, da se bo tudi kaj od tega kar 
smo videli tam, znašlo na naših policah. LPM s podporo 
ima tudi pri nas lahko še veliko uspešnih lansiranj 
Saint Paul de Vence - prekrasna umetniška vasica, 
kjer so ustvarjali številni umetniki. Darja je našla vrata 

svojega letnika, Marko 
M. pa je upodobil 
malega mornarčka. 
Lepo počasi smo 
se sprehodili po 
vseh ozkih uličicah, 
pogledali trgovinice, 
dopolnili svoje 
torbe še z zadnjimi 
spominki, si privoščili 
sladoled. In na koncu 
- nadaljevanje proti 
letališču v Nici, vračilo 
avtov, pa na letalo.
Hitro smo pristali v 
Benetkah, od kjer spet 
s kombiji, polni vtisov 
nazaj proti Ljubljani.
Štiri dni, 12 ljudi, 
ves čas dobra volja, 
usklajenost in odlično 
druženje.
Polni prekrasnih vtisov 
smo se ob koncu dneva 
razšli, v upanju, da 
kmalu spet kam.
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NOVOSTINOVOSTI

LE PETIT MARSEILLAIS SUHO OLJE ZA TELO.

Odkrijte skrivnosti lepote sredozemskih žensk.
Za nego zelo suhe kože je Le Petit Marseillais združil tri sestavine z juga 
Francije:
• karitejevo maslo zaradi njegovih vlažilnih in hranilnih lastnosti ter
• arganovo olje in
• mleko sladkega mandlja zaradi njunih mehčalnih lastnosti.

Le Petit Marseillais suho olje za telo za suho kožo se hitro vpije in ne masti 
kože. Za nežno odišavljeno, navlaženo in satenasto mehko kožo. Vaša 
koža bo mehka, navlažena in zapeljivo sladko odišavljena.

In še namig...
...za svilnate lase: pred umivanjem nanesite na lase čisto malo tega čarobnega olja.

LE PETIT MARSEILLAIS LINIJA ZA OBNOVO IN ZAŠČITO LAS OLJKA & AKACIJA

Za poškodovane, oslabljene lase
Le Petit Marseillais je v srcu narave izbral dve sredozemski sestavini in pripravil edinstven recept za 
obnovo in zaščito vaših las, ki združuje drevesni sok oljke in akacijo. Izvleček drevesnega soka oljke, ki je 

znana po svoji odpornosti in mleko iz cvetov akacije, ki so ročno nabrani na 
jugu Francije in nato predelani v kremasto mlečno 
teksturo. Intenzivno nahranjeni in obnovljeni so vaši 
lasje močnejši od korenin do konic in se z lahkoto 

razčešejo. Lasje 
so zdravi, lepši, 
mehkejši in bolj 
sijoči.
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NOVOSTINOVOSTI

LISTERINE ADVANCED WHITE

Kombinacija beljenja, čiščenja in fluoridacije 
zob, ki pomaga zagotavljati svetlejšo 
prihodnost negi ustne votline.
Novi Listerine Avanced White z eteričnimi olji 
in fluoridom za čiščenje in krepitev, klinično 
dokazano izboljša izgled zob, saj vsebuje 
edinstveno več funkcijsko formulo, ki:

ČISTI
• 3 močna eterična olja uničijo bakterije plaka, 
osvežijo dah in čistijo površino zob

BELI
• neabrazivna, polifosfatna tehnologija 
privzdigne madeže, prilepljene na zobe – za bolj 
bele zobe v samo 2 tednih
• Ustvari se zaščitni sloj, ki pomaga preprečiti 
novo obarvanost

FLUORIDIRA
• Fluorid remineralizira in okrepi sklenino zob. 
Fluor dokazano zmanjšuje nastanek kariesa
• Za razliko od fluorizirane zobne paste, lahko 
Listerine® Advanced White doseže vse 
izpostavljene površine zob, vključno s tistimi 
na medsebojnih stikih zob.

Listerine Advanced White preprečuje 
obarvanost zob opazno bolje, kot druge belilne 
ustne vode, primerjane v laboratorijskih 
testih. Po 28-ih dneh simulirane uporabe, 
je bil Listerine Advanced White boljši od 
konkurenčnih ustnih vod z belilnim delovanjem.

Za bolj bele zobe v samo dveh tednih

Pri uporabi dvakrat
dnevno, 10ml,
60 sekund
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NOVOSTINOVOSTI

VEET NATURAL INSPIRATIONS

Vas pogosto britje spravlja ob živce? Dlačice vam hitro ponovno 
zrastejo, rezultati niso trajni, koža pa je pogosto suha in 
razdražena? Si želite izdelka, ki bi poskrbel, da bi bila vaša koža 
gladka in navlažena dlje časa?

Predstavljamo vam kolekcijo Veet Natural Inspiration, ki sledi novim 
naravnim trendom v kozmetiki ter pokriva vse segmente depilacije.
Kolekcija Veet Natural Inspiration je obogatena s sestavinami 
naravnega izvora – za gladkost, ki traja dlje ter navlaženo in otipljivo 
mehko kožo.

ü  Deluje ob korenini tudi pri 
kratkih trdovratnih dlačicah, za 
učinkovito odstranjevanje in dlje 
trajajočo gladkost.

Krema 100ml
Z oljem grozdnih pešk za 

občutljivo kožo

EasyWax polnilo
Z granatnim jabolkom za

vse tipe kože

Povoščeni trakovi za noge
Z aloe vero za
vse tipe kože

ü  Izdelki za voskanje 
zagotavljajo gladkost, ki 
traja do 28 dni, kreme pa 
zagotavljajo gladkost, ki traja 
2x dlje, kot pri britju.

ü  S sestavinami naravnega 
izvora, kot arganovo olje, 
avokado ali aloe vera, 
znanimi po svojih vlažilnih 
lastnostih, izdelki Veet 
Natural Inspirations puščajo 
kožo navlaženo in otipljivo 
mehko .
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NOVOSTINOVOSTI

KANDIT PRESTIGE DRAGEE

Kandit Prestige Dragee, nova linija vrhunskih čokoladnih proizvodov, je dobitnik prestižnega priznanja 
Superior taste Award za 2015, ki ga podeljuje International Taste & Quality Institute iz Bruslja, ena 

KANDIT PRESTIGE DRAGEE 
RICE 70 g

Hrustljav riž obit z mlečno 
čokolado
Riž je ena od najdragocenejših 
žitaric in je osnovno živilo skoraj 
polovice človeštva. V primerjavi 
z ostalimi žitaricami ima riž 
največjo energetsko vrednost, 
spada pa med dietna živila.

KANDIT PRESTIGE DRAGEE
HAZELNUTS 100 g - Pražena jedrca izbranih lešnikov 

v objemu najboljše mlečne čokolade

KANDIT PRESTIGE DRAGEE
ALMONDS 100 g - Edinstven spoj praženih mandljev 

in najboljše mlečne čokolade v sladkem belem oblačilu

KANDIT PRESTIGE DRAGEE
COCOA 100 g - Edinstven spoj praženih mandljev in 

najboljše mlečne čokolade ovito v nežen kakavov prah

KANDIT PRESTIGE DRAGEE 
RAISINS 100 g

Rozine ovite z najboljšo mlečno 
čokolado
Rozine bodo prebudile vaš 
um in vam zagotovile dodatno 
energijo!

KANDIT PRESTIGE DRAGEE 
PEANUTS 100 g

Arašidi oviti z mlečno 
čokolado
Zdravilne in hranljive lastnosti 
arašidov izboljšujejo pomnenje 
in pozornost, izboljšujejo sluh.

od vodilnih svetovnih organizacij, ki ocenjuje 
kvaliteto okusa vseh kategorij proizvodov iz 
segmenta prehrane in pijač.
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NOVOSTINOVOSTI

KAKAV 3 v 1

Rum ploščice so Kanditov top artikel, ki na trgu uživa precejšno 
prepoznavnost. Najdemo jih med top 25 najbolje prodajanih 
proizvodov v kategoriji malih čokolad.

Glede na to, da Kandit Rum ploščice že skoraj 40 let pišejo uspešno 
zgodbo, se je Kandit odločil, da linijo razširi s tremi novimi okusi: 
Mint, Orange in Amarena.

ZAKAJ 3v1 Kakav?
Glede na to, da na trgu obstaja veliko 
izdelkov – 2v1, 3v1 in Ice coffee, smo 
se odločili predstaviti inovacijo 
znotraj kategorije 3 v 1.
Kot že ime pove, je to okus Kakav
(kava + sladkor + mleko + kakav).

Posebnost izdelka Kakav 3 v 1:
3 v 1 kakav je inovacija v izdelku – 
za razliko od cappuccina in arome 
čokolade, ima 3 v 1 kakav dodan kakav in 
se tako z okusom pomembno razlikuje 
od cappuccina. 
Poleg tega ima zaradi dodanega kakava 
okus čokolade s kavo – še vedno pa se 
močno okusi 
tudi okus kave.

Osvežujoč okus 
in vonj v katerem 
meta, kot glavna 
sestavina daje 
posebno aromo...

Čokoladna 
poslastica z
osvežujočim 
okusom in vonjem 
pomaranče ...

Uživajte v čokoladni 
poslastici napolnjeni s 
sadnim okusom višnje 
amarene...
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, Colgate in Listerine,
izpostavitev »Ustna nega«

HM MB II, izpostavitev
Carefree in AVA
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM NM, J&J končnica 

HM NG Mesto, LPM končnica
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

ISP Citypark, končnica Franck

M Krško, končnica Franck

M Podutiška, izpostavitev Franck, Kandit

SP Sl. Bistrica,
izpostavitev Franck
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Spar Zreče

Tuš Polzela

Spar Qlandia, Kamnik

Tuš Postojna
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM M Eva Lovše MB, izpostavitev Franck

Tuš Planet Celje, izpostavitev Franck

Spar Slovenj Gradec, 
izpostavitev Franck

Mercator Krško
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, dodatna izpostavitev Franck:
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

ISP MB Qlandija, končnica

ISP Velenje Šalek, paletna izpostavitev

ISP MB Qlandija, paletna izpostavitev
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

M HM Ptuj,
končnica Likvi, Faks

M HM KP, končnica Likvi

M HM NG Mesto, končnica Likvi, Faks
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

M HM Rudnik, končnica Saponia

M HM KR2, končnica Saponia
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ZANIMIVOZANIMIVO

»Konec junija je ekipa Balkans, kamor spada tudi Slovenija, prejela prestižno nagrado James E. Burke 
award za lansiranje blagovne znamke Le Petit Marseillais na Balkanu, v kategoriji Scaled Best Practices 
(Lestvica najboljših primerov). Takšni pa so bili prvi odzivi:

Seveda vse čestitke tudi Nataši in celotni ekipi Lomas team, ki ste pripomogli, da je bilo lansiranje LPM 
v Sloveniji, in s tem tudi na Balkanu, tako izjemno.

From: “Kosmatos, Makis [CONGR]”  
Date: 3 Jul 2015 13:02:47 CEST
Subject: RE: LPM Burke Award

Congratulations,
 
to Veronique and all of you for this 
well-deserved award.   
I am proud to be a member of this 
TEAM….keep it UP!!!!
 
Makis

From: Tsentemeidis, Chris [CONGR] 
Sent: Friday, July 03, 2015 1:50 PM
Subject: RE: LPM Burke Award

Dear all congratulations

It was Veronique’s and your leadership that led to the 
implementation of this great initiative
And of course we need to share the success with our 
distributors and their teams as they played the catalyst 
role towards this success
Le Petit Marseillais is a MEGA brand that we will build in 
this region and will help us increase our leverage vs our 
shoppers and retail customers
Again congratulations to you and your teams

Best Regards
Christos

From: Rallia, Marianna [CONGR] 
Sent: Friday, July 03,2015 10:32 AM
Subject: LPM Burke Award

Dear Team,
 
I am very happy to inform you that during Franchise Week our team was awarded with a James 
E. Burke award for LPM Launch in Balkans in Scaled Best Practices section.
I want for once more, to congratulate our team for this impressive initiative that step changed 
the Beauty business in Rest SEE.

If you would like to see the winning video please visit the below link
L:\AT_MRK_BALKANS\Burke Awards
 
Let me give a special thanks to Sofia, as on top of her big effort on the launch she also created 
the winning video J
I am really proud of our team and you should all be proud of yourselves, what this team has 
accomplished is not easily found!
Keep up – and as always we will manage!

NAGRADA
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ZANIMIVOZANIMIVO

V maju se je na Vrhniki v organizaciji 
Zdravstvenega doma Vrhnika, s pomočjo 
mnogih sponzorjev ponovno odvil 
tradicionalni Dan zdravja. Sodelovali smo 
z artikli blagovne znamke elmex.
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SLAVLJENCISLAVLJENCI

V avgustu bo svojega Abrahama pozdravila Karmen, 30-ko pa bo proslavil Iztok.

VSE DOBRO!

RAKI, LEVI IN DEVICE, LEPO PRAZNUJTE!
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NOVOROJENČKINOVOROJENČKI

Na zanimiv majski datum, 5.5.2015, se je Alešu Jaćimoviću rodil sinko Uroš, težak 3380 g in velik 55 cm.

Kako pa je novopečeni očka komentiral rojstvo svojega prvega potomca, pa v nadaljevanju...

ČESTITAMO!
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Prva nepozabna stvar se je zgodila v začetku februarja leta 2014. Takrat 
so na Lomasu iskali nove sodelavce in sicer natančneje prodajnega 
zastopnika. Moj dober prijatelj Marko Marković in včasih konkurent med 
policami mi je povedal, da na Lomasu rabijo nov kader in naj pošljem 
prošnjo. To sem takoj tudi storil in bil v kratkem povabljen na razgovor. 
Zdaj lahko priznam, da me je na razgovoru bilo malce strah kar sta g.Samo 
in g. Grega verjetno tudi opazila, vendar sem si to delo neizmerno želel. 
Veliko lažje pa je bilo, ker je razgovor potekal v sproščujočem vzdušju, 
povprašala sta me o mojih delovnih izkušnjah in predstavila potniško delo 

No tudi najmlajši člani v Lomasu 
imamo to čast, da lahko nekaj 

napišemo za naš priljubljeni 
Lomas times. Kakor je razvidno 

iz naslova, bom v naslednjem 
besedilu govoril o dveh stvareh, 

ki sta najbolj zaznamovali 
zadnja leta v mojem življenju.

NEPOZABNO 2014 IN 2015
Pripravil: Aleš Jaćimović

na Lomasu. Že na razgovoru sem 
lahko videl, da delavci v Lomasu niso 
samo številke ali pa samo delavci, 
ampak so odnosi malo drugačni 
(zaposlene se ceni in spoštuje)!

Za konec mojega razgovora sta mi 
povedala, da mi v roku enega tedna
sporočijo njihovo odločitev, bodisi 
pozitivno bodisi negativno. Ta 
teden se mi je vlekel kot nobeden 
do zdaj in ja, moram priznati, da sem 
nemalokrat pogledal na mobitel 
ali sploh deluje ter upal na klic. Na 
koncu sem ga tudi dočakal, vendar 
odgovora še nisem dobil. Prišlo je 
povabilo na ponoven razgovor.
Vsi vemo, kakšne so bile razmere 
na začetku februarja leta 2014, da 
sta zima predvsem pa žled, naredila 
veliko škode in vsega slabega, 
vendar sem tisto jutro začutil, da bi 
lahko to bil moj dan.

Na razgovor sem se odpravil dosti 
prej prav zaradi razmer, ki so vladale 

takrat na cestah in po pravici, sem 
ujel zadnji trenutek, preden so zaprli 
primorsko avtocesto proti Ljubljani.

Na razgovoru pa tisto o čemer sem 
sanjal in upal: g. Samo mi je povedal, 
da so se odločili zame. V tistem 
trenutku sem od veselja in sreče 
hotel zakričati na ves glas, vendar 
pred njima tega nisem hotel storiti. 
Sem pa to storil, ko sem prišel v 
avto, kjer me je čakala punca. Moj 
obraz je povedal več kot 1000 
besed, kljub temu pa so bile moje 
prve besede: toooooooo, yeessss 
in na koncu objem in solze sreče. 
Srečna in vesela sva se odpravila 
proti domu, kjer nas je čakalo novo 
presenečenje in sicer, če sem se 
izognil zapori ceste proti Ljubljani 
se temu nisem izognil proti Kopru. 
Na Uncu sva v koloni čakala dobri 
dve uri, da so sprostili promet, 
vendar si bom ta dan zapomnil do 
konca življenja.

Druga, še večja stvar, pa se mi 
je zgodila maja tega leta in sicer 
natančneje 5. 5. 2015. Rodil se mi 
je sin Uroš. Kljub temu, da sem se 
devet mesecev pripravljal in veselil 
tega dogodka, se teh občutkov 
ne da napisati niti povedati, to 
preprosto moraš doživeti. Tisti, 
ki imate otroke, že poznate te 
občutke, drugim pa želim, da to prav 
tako občutijo in doživijo.

Je pa dejstvo, da, ko dobiš otroka, se 
ti spremeni način življenja, vsaj meni 
se je. No ja, letos je na Lomasu pravi 
baby-bum, tako, da se nam ni treba 
bati za prihodnost Lomasa J….
Za konec pa, Lomasovci smo res 
nekaj posebnega, saj kemija, ki vlada 
med nami, pove več kot besede in 
dejanja zato upam, da se nikoli ne 
konča.
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MARIBOR - MESTO, V KATEREM SEM SE RODIL
Pripravil: Igor Rogič

»Moj Maribor je tak fejst nor, da srcu vse verjame, ko 

vino brcne pamet v rit se mu duša vžge...« (Z. Predin).

Pred časom mi je nekdo rekel: »Limbuš, aja, ti si doma tam nekje bogu za hrbtom« ali pa v neki družbi 

sem slišal: »Maribor, brez veze, tam pa res ne bil hotel živeti«.

V času, ko težko najdeš prosto destinacijo na morju, 
sem se spomnil rezultatov neke raziskave, da 50 do 
70 odstotkov Ljubljančanov oz. ostalih prebivalcev 
Slovenije nikoli ni obiskalo drugega največjega mesta v 
Sloveniji. V mojem mestu živi 100 000 ljudi. Mesto leži 
ob Dravi; na eni strani vinogradi, ki segajo v samo mesto, 
vinski sejem pa imamo v Ljubljani. Odlično belo vino za 
špricer ali sladka za ljubitelje sladkih vin. Center mesta 
je slikovit, lep in vreden obiska. Glavni trg z rotožem in 

balkonom, s katerega je Hitler leta 1941, ko je obiskal 
mesto, ukazal, naj naredijo to deželo spet nemško. To 
je najjužnejši kraj, ki ga je med vojno obiskal. Na drugi 
strani Drave Pohorje, zelena telovadnica, nekaj krat 
večja od Šmarne gore , ki smo jo mislili kupiti....

Lepo mesto, prisežem, najlepše - Zoki nima pojma. 
Pridite, ker vem, da radi dobro jeste in pijete dobro 
vino. 
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Priporočam sobotni izlet:

Pot iz Ljubljane vam bo vzela uro in pol v eno smer, lep enodnevni izlet.

30

Parkirate na Slomškovem trgu, se 
povzpnete na zvonik Slomškove 
cerkve, ki jo je mimogrede obiskal 
tudi papež Jane Pavel II. ob prvem 
obisku Slovenije, kjer vas bo osupnil 
čudovit razgled na staro mestno 
jedro, na vinograde na Piramidi na 
severu, gričevje Slovenskih goric 
na vzhodu, Pohorje, mariborska 
pljuča, na jugu in Peca na zahodu. 
Nato se spustite proti Dravskem 
nabrežju in si ogledate najstarejšo vinsko 
trto na svetu (zapisano v Guinnessovi knjigi 
rekordov) ter popijete kozarček vina. Na 
skrajnem severu starega mestnega jedra se 
nahaja mariborski grad in največja vinska klet 
v tem delu Evrope - razteza se pod celotnim 
centrom mesta (ponaša se s površino 20.000 
m2 in z 2,5 kilometra dolgimi podzemnimi 
predori) - priporočam degustacijo.
Po toliko popitega vina priporočam kosilo 
v mariborski Baščaršiji v Poštni ulici, na 
kakšnem od kmečkih turizmov ali na obrežju 
Drave. Da pokurite te kalorije, se peš ali bolje 
z gondolo povzpnite na Pohorje, kjer vas bo 
osupnil pogled na mesto, Avstrijo, Koroško in 
Ptujsko polje. Če se boste povzpeli z gondolo 
priporočam, da se v dolino vrnete peš. Na 
poti nazaj v mesto se obvezno ustavite še 
v Pohorski kavarni, kjer vas bodo očarali s 
sladicami.
Če pa še nimate dovolj aktivnosti, vas vabimo v Hišo konj Kanizai, ki se nahaja ob avtocesti za Mursko 
Soboto (cca 6 km iz Maribora), kjer lahko jahate oziroma sprehajate konje. Če pa boste prišli zelo kmalu, 
pa lahko pomagate pri košnji trave in spravilu sena. Ker se konjeniški center nahaja tik ob avtocesti, bo 
povratek v belo Ljubljano enostaven. 
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LIMBUŠ - kraj, v katerem živim

Vas, kjer živim, leži 5 km iz centra 
mesta. Klasična slovenska vas, ki leži 
ob Dravi in se z griči, poraščenimi z 
vinsko trto, vzpenja proti Pohorju. 
Najbolj znano je vinogradniško 
posestvo Meranovo, ki ga je dal 
zgraditi nadvojvoda Janez (vnuk 
Marije Terezije). Navdušil se je nad 
južno Štajersko, niso pa mu bila všeč 
naša vina. Zato je iz Porenja prinesel 
vinsko trto, znano kot renski rizling, 
ki še danes izjemno uspeva v 
naših krajih. Ustanovil je tudi prvo 

“Bernarda do 1.7. pripravi članek za LomasTimes.” mi je rekel Grega, naš big boss na majskem 
RMS-ju. “Ne jaz, prosim” sem ga prosila. In ko rekel: “Vsi pridete na vrsto.” sem za malenkost lažje 
sprejela dejstvo da moram nekaj spisati. “ Bom vsaj prej opravila s tem, sem si mislila. “Pa naj bo 
o dm teku, katerega se boš udeležila”, je še dodal.

TEK - MOJ NAČIN ŽIVLJENJA
Pripravila: Bernarda Rauter

Bo o teku, a ne o dm-ovem, ker pač ne morem pisati 
o teku, ki mi ni ravno najbolj priljubljen. “Zakaj?” se bo 
marsikdo vprašal. Razlog je samo en in sicer nerada 
tečem med »nevzgojenimi« tekači. Pardon, tekačicami. 
Sam namen teka zelo podpiram, prav tako druženje, 
predvsem pa zabavo pred in po teku. Kar se pa tiče same 
kulture na teku in na progi, je pa tukaj 100% dokaz, da 
so/smo ženske res ene velike kure. In v takem jaz zelo 
težko tečem in tudi kar nekaj mojih kolegic sotekačic 
se tega teka ne udeležuje več.

MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

kmetijsko šolo na tem področju, predhodnico današnje Biotehniške šole in Fakultete za kmetijstvo.

Ob vročih poletnih dneh se umaknemo na obrežje Drave, kjer je ponovno zaživela t.i. čolnarna Dravacenter, ki nam 
nudi notranjo in zunanjo osvežitev. Možno je surfanje, veslanje, piknik na čolnu v dvoje, hoja s hoduljami ipd.
Vabimo vas Štajerci, ki veljamo za odprte, malo samosvoje, uporniške, hecne in poštene.
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Torej...Pred malo več kot tremi leti sem se odločila, 
da spremenim življenski slog. Takrat sem spremenila 
prehranjevalne navade, nehala kaditi in vnesla v svoj 
vsak dan gibanje. Ker pa sem se ob začetnih izgubljenih 
kilogramih in po fizični aktivnosti, takrat je bila to 
predvsem hitra hoja cca 1 uro, zelo dobro počutila, sem 
pričela količino športanja povečevati, tako dolžino, kot 
intenzivnost in pogostost. Tukaj moram povedati, da 
sem bila od nekdaj nevoščljiva vsem tekačem v smislu, 

kako zmorejo, jaz pa niti 200 m ne morem preteči v 
kosu, ne da bi bila zadihana in vsa obnemogla. Sicer 
gre pri tri mestni številki na tehtnici to res bolj težko. 
Tako mi je kolegica predlagala, naj se ji pridružim pri 
tekaški skupini, ki trenira 1-2 tedensko na Brdu pri 
Kranju. In kaj kmalu sem ugotovila, da je tek res kot 
droga. Pričela sem s treniningi pri klubu Vzajemna, 
kjer so me naučili pravilne tehnike teka in preko teh 
treningov sem napredovala tudi kar se tiče dolžine in 

hitrosti teka. Tečem tekom celega leta, od decembra, 
pa tja do februarja cca 1-2 tedensko med 8-10 km, od 
februarja pa do Ljubljanskega maratona, ki je konec 
oktobra, pa 3-4 tedensko, med 10-16 km. Vmes pa tudi 
na kak hrib tečem, oz. bolj hitro hodim, 2x tedensko mi 
ne uide, ali pa kolo. Pozimi pa obvezno že 3 leta crossfit 
3x tedensko. Ali pa se odpravim na kakšno daljšo turo v 
hribe. Tako da sem fizično aktivna 5-6 dni tedensko. Po 
cca 1uro do uro in pol. Ja, kar veliko.
Ampak to me osrečuje, ker bolje spim, bolje se 
počutim, več imam energije za ostale stvari, takrat 
premeljem vse za naprej in nazaj, veliko službenih in 
osebnih problemov rešim med tekom, ko se v glavi 
dogaja, noge pa se kar same avtomatsko premikajo. Ni 
lepšega, kot jutranji tek skozi gozd. Ekstaza. Rezultat 

mi ni pomemben. Saj je že Platon dejal: “ Zmaga nad 
samim seboj je največja zmaga.”
Seveda s tem pride tudi disciplina, predvsem glede 
hrane in gospodinjskih opravil ter tudi privatnega 
življenja.
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Fotke so nastale iz pristnega občudovanja in čudenja naravi, besede so pa, drage sodelavke in 
sodelavci, ravno na ta način povezane v stavke in misli, samo za vas J.

MOJA ZELIŠČNA SPIRALA
Pripravila: Mojca Muženič

Fotke so nastale iz pristnega občudovanja in čudenja 
naravi, besede so pa, drage sodelavke in sodelavci, 
ravno na ta način povezane v stavke in misli, samo za 
vas J
Baje, da se skoraj vsaki ženski, če ne prej, pa po 40. 
letu zgodi, da se začne sklanjat k zemlji, pa naj bo to 
zaradi rožic, morda zelišč, zelenjave ali celo iskanja 
notranjega ravnovesja J. Mogoče je to zato, ker se 
takrat sprijazniš s tem, da hrbet pač boli, pa če se 
sklanjaš ali ne. No, da pa ne bi bilo treba tako globoko 
– tla so namreč čisto spodaj J – sem poiskala način, 

da si to ljubo zemljico približam. Dobesedno in v 
prenesenem pomenu. 
Tako je nastala moja zeliščna spirala. Pa ne kar 
tako, čez noč. Vloženega je bilo nekaj raziskovanja, 
nekaj načrtovanja in precej fizičnega dela. Tale naš 
istrski kamen je namreč preseneto težek. Notranjih 
pet kamnov so tako imenovane jerte oz. (okenske)  
preklade, ki so jih včasih uporabljali pri gradnji .Tudi 
ostali kamni niso od muh. Skratka: prikolica, vzvodi, 
kotaljenje, nikakor dviganje. 

V tednu ali dveh je nastalo tole:

Sledila je še zasaditev, in čeprav 
naj bi bila spirala zeliščna, so na njej 
odlično uspevali  tudi kumara,češnjev 
paradižnik,  koruza in še kaj.
Vanjo posegam minimalno, ona se pa 

ves čas spreminja in 
redno nudi zatočišče 
ali pašo raznim 
vrtnim prebivalcem 
in obiskovalcem. 
Tako imam najraje - 
divje zaraščeno:

Ste pogledali kakšen cvet  kdaj res 
od blizu?

Moja zeliščna spirala je zakon! Nekaj 
posebnega je stopiti na njen vrh in 
jo pogledati  s ptičje perspektive 
ali se vsesti na rob in vedno znova  
opazovati življenje na in v njej. 
Pa naj kdo reče, da moram poiskati 
otroka v sebi! J
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HOROSKOPHOROSKOP
Vodnar - Sanje so tisti del, ki prinese pot do osebne 
preobrazbe. Resnica je, da si boste v poletnem času 
zastavili svoje cilje in motivacijo. Slediti morate sebi 
in ne smete spregledati smerokazov. Naklonjenost 
Venere in Jupitra bo priložnost za spremembe v 

vsem tistem, kar vas moti. Napredek poletja bo v ljubezni, kjer se 
zadeve odvijajo harmonično.

Lev - Ključ do osebne sreče bo pogovor z nekom, 
ki vam je drag. Sprostile vas bodo dobra hrana, 
pijača in prijetne knjige. Simbol tega poletja bo 
duhovna rast, naklonjen pa vam bo Neptun. V sebi 
boste morali najti sočutje, dobro voljo in osebno 

moč. Sijali boste konec julija, ko boste našli pot do neke osebne 
dogodivščine. Izkušnje iz preteklosti vam bodo navdih in usmeritev.

Ribi - Rdeča nit tega poletja bodo vsekakor 
romantični odnosi. Neptun vam bo podaril nežnost, 
sočutje in občutljivost – skozi omenjeno pa najdete 
tudi pot do svojega srca. Dogodki se bodo zavrteli 
v vašo korist in daleč v ospredju bodo užitki. Nekaj 

previdnosti ne bo odveč na sredini avgusta, ko boste iskali lažje 
poti. Sprostila vas bo narava in aktivnosti na prostem.

Devica - Odlikovala vas bo analiza, pa saj po tem ste 
znani in naj vas to ne moti. Življenje boste vzeli kot 
darilo in tako našli navdih v poletju. Doživeli boste 
določen osebni razcvet in do julija rešili nekaj, kar 
vas bremeni. Naklonjen vam bo Jupiter, pozitivne 

učinke pa boste občutili v avgustu. Pozitivno izkušnjo boste doživeli 
s pomočjo narave in aktivnosti na prostem.

Oven - Napredovali boste v ljubezni in pridobili 
osebni navdih. Naklonjenost Marsa, ki je vaš vladar, 
boste dodobra sprejeti v avgustu. Prilagoditev vam 
bo prišla prav in tako boste našli srednjo pot, ki vam 
bo koristila na dopustu. Julijske noči bodo v osnovi 

simbol za romantiko in raziskovanje tistega, kar vam je neznanka. 
Resnica je, da lepa beseda najde ključ do srca.

Tehtnica - Smisel življenja je ustvarjati popolnost 
in omenjeno vam bo uspelo do najvišje možne mere. 
Kljub vsemu se bodo ljudje v vaši družbi dobro 
počutili in tako boste našli tudi priložnost za osebno 
rast. Poletje boste v celoti preživeli tam, kjer se 

počutite ljubljene. Naklonjenost Merkurja bo modro uporabiti v 
komunikaciji, srčni izvoljenec pa vam bo učitelj in učenec.

Bik - Začetek poletja boste odprto sprejeli. 
Poglobili se boste v paleto dejavnosti in pridobili 
koristne informacije, ki vam bodo v pomoč. Sijali 
boste od dobrega počutja in magnetične energije. 
Popolnoma vas bodo osrečili drugi ljudje, ki vam 

bodo v pomoč in spodbudo. Avgusta vas bosta sprostila glasba in 
ples. Sledite sebi in tako naredite nekaj dobrega zase in za okolico.

Škorpijon - Notranjo moč in modrost boste črpali 
iz svoje notranjosti. Vsekakor se bodo zadeve 
uredile v vašo korist, spremljala pa vas bo tiha želja 
po novostih. Naklonjen vam bo planet Merkur, ki 
vam bo poleg znanja podaril osebno in duhovno 

raziskovanje. Notranji mir boste našli konec meseca junija. Poletje 
boste preživeli adrenalinsko, zavedajte pa se, da srečo najdete v 
globini srca.

Dvojčka - Optimistično mišljenje v sebi skriva skriti 
zaklad in če ga boste našli, bo to prava sreča. Celo 
poletje vam bosta prišli zelo prav prilagodljivost 
in komunikativnost. V veliki meri boste povezani s 
starim učiteljem mitologije Saturnom in to pomeni, 

da bo treba narediti nekaj načrtnih korakov. Počitnice bodo minile v 
znamenju romantične dogodivščine.

Strelec - Poletje bo za vas minilo v znamenju 
raziskovanja in učenja. Določenih zadev ne boste 
mogli spremeniti in je zato modro, da jih sprejmete. 
Ljudje, ki bodo prihajali v vaše življenje, vam 
bodo ogledalo in iz omenjenega se boste mnogo 

naučili. Omejitve vam bo postavil Saturn in istočasno tudi rešitev. 
Krog usode se vrti in na najvišji točki bo ljubezen. Sledite svojim 
občutkom.

Rak - Naklonjenost Merkurja in Venere boste 
sprejeli v lastno korist. Dozoreli boste v 
raziskovanju pravih besed in našli v njih moč ter  
osebni napredek. Spremljala vas bosta sočutnost 
in nežnost. Po zvezdnih namigih boste zelo uživali 

na morju in v neokrnjeni naravi. Srčni izvoljenec pa vam bo ogledalo. 
Največ moči boste pokazali na sredini julija in v zadnjih dneh 
avgusta.

Kozorog - Spremljala vas bo neka tiha sreča, tako 
boste v sebi našli priložnost, da stopite korak 
naprej. Naklonjen vam bo Jupiter, ki vam bo podaril 
pozitivne misli in s tem tudi željo po novostih. Tako 
postaja jasno, da boste celo poletje odkrivali vse 

tisto, kar je novo in drugačno. Julija boste morali narediti prerez in 
ugotovili boste, kdo vašo pomoč potrebuje in kdo ne.
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Izdelek, ki sledi trendu pitja 
cappuccinov ter kreira nov 
segment:

• ne vsebuje kave, pripravlja se z 
 mlekom (za vse generacije)
• INOVACIJA: košèki èokolade, ki 
 ostanejo na dnu skodelice in nas 
 presenetijo ob zadnjih požirkih 
 napitka, za dodaten užitek
• odlièen, jagodno-èokoladni okus

Nov segment in okus
Franck Cafe Jagodaccino:

• Hitra priprava (brez kuhanja)
• Privlaèna in praktièna embalaža



PO UPORABI JE VAŠA KOŽA 
NAVLAŽENA IN ČUDOVITO 
GLADKA DLJE ČASA*

NOVO

*v primerjavi z rezultati odstranjevanja dlačic z britvico


