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BESEDA UREDNICE

Končno… vročina, dolgi poletni večeri v prijetni družbi, 

ob sproščenem klepetu in osvežujoče hladni 

pijači. Poznopopoldanska piknik druženja s prijatelji 

ali družino… Vse, kar smo tako dolgo čakali in si želeli. 

Veliko sproščenih trenutkov po dolgem, za marsikoga 

napornem letu ukrepov, omejitev, prepovedi…

Končno… spet brskamo po spletnih straneh potovalnih 

agencij, listamo njihove kataloge, izbiramo, 

primerjamo in nestrpno pričakujemo tisti dan, ko 

bomo odpotovali… Ko se bomo lahko naužili toplih, 

božajočih žarkov sonca, osvežujoče modrine morja in 

poživljajoče sapice in neverjetnega razgleda na kakem 

vršacu. Kjerkoli že boste… uživajte v vseh trenutkih!

Pred vami je poletna številka našega časopisa. 

Lahkotna, polna zanimive vsebine, novosti, predlogov  

in nasvetov. Naj vam popestri kakšen sproščen trenutek!

          Maja



4

Moje ime je Janko …

Janko od Metke, sestre dvojčice. Najbolj pa Janko 

od Petre,  moje žene in Janko od Sofije in Hane, 

mojih dveh punčk. 

Dneve večinoma preživljamo skupaj s kužkom in 

muckom v sosednjem gozdu in vinogradu, saj vsi 

uživamo v naravi.

Ker mi dobro počutje veliko pomeni, precej časa 

namenim jogi, prebiranju knjig, predvsem pa 

ustvarjanju z glino. Glina ima v mojem življenju 

posebno mesto, našla sva se skoraj po naključju in 

v trenutku me je zasvojila. Stik z njo me prizemlji, 

navdihuje me misel, da ustvarjam neka unikatnega, 

večnega in hkrati uporabnega, nekaj, kar je preplet 

energij in zemeljskih elementov. Da ustvarim nekaj, 

kar je večje od mene…

Sem večni optimist in ljubitelj dobre kave. Obred 

pitja kave je zame na nek način meditativen, k 

čemur pripomore tudi vonj kave. Moj moto je živi in 

delaj, vendar se ne pozabi igrati, zabavati in uživati 

življenja, v vseh stvareh, ki jih počneš.

Moje ustvarjanje lahko najdete na spletni strani 

www.rojpottery.si ali na Instagramu – Roj Pottery. 

Verjamem, da se za vsakega najde svoja »šalca«. 

Za popust me lahko »pocukate za rokav«. 😉

Kljub temu, da sem imel do sedaj priložnost 

spoznati malo ljudi iz družine Lomas, se tukaj 

počutim prijetno, delovno okolje je spodbudno in 

zanimivo. Veselim se dneva, ko spoznam še ostale.

NOVI OBRAZI
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ZANIMIVO

V okviru projekta, ki poteka pod krovnim sloganom 

»Nobeno delo se ne naredi samo od sebe«, se 

je v začetku leta odprl tudi razpis za pridobitev 

certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, na 

katerega se je prijavilo tudi naše podjetje. 

Cilj, ki ga certifikat zasleduje, je celovito izboljšanje 

družbeno odgovornega upravljanja podjetij s 

posebno pozornostjo do zaposlenih. Pri certifikatu, 

poleg nosilca Ekvilib Inštituta, sodelujejo kot 

partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje 

delodajalcev Slovenije.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) 

temelji na mednarodnem standardu družbene 

odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na 

izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih 

področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost 

in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje 

z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v 

Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in 

organizacij na področju družbene odgovornosti v 

širšem smislu.

K pridobivanju certifikata smo pristopili z željo, da bi 

še nadgradili našo vizijo in ključne cilje, ki jim sledimo 

že 25 let. V postopku pridobivanja certifikata DOD 

smo sprejeli 12 temeljnih ukrepov in nekaj dodatnih 

ukrepov s področja za Organizacijsko upravljanje, 

ki jih že v celoti ali delno izvajamo, in za katere 

upamo in verjamemo, da bodo pripomogli k temu, 

da postanemo še boljši.

V kolikor imate kakršen koli predlog ali vprašanje, se 

lahko obrnete na DOD tim, ki ga sestavljajo Karmen 

Spruk, Damijan Mandovič, Helena Mihelčič, Vesna 

Draganović, Gregor Čeligoj ter odgovorni osebi 

Daša Logar in Maja Logar.

Poleg Certifikata DOD pa smo se odločili pridobiti 

tudi Mednarodni standard ISO 9001:2015. Le-ta 

določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, kadar 

organizacija:

a) mora dokazati svojo zmožnost, da dosledno 

zagotavlja izdelke in storitve, ki izpolnjujejo zahteve 

odjemalcev ter veljavne zahteve zakonodaje in 

regulative; in

b) želi izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z uspešno 

uporabo sistema, vključno s procesi za izboljševanje 

sistema in z zagotavljanjem skladnosti z zahtevami 

odjemalcev ter veljavnimi zahtevami zakonodaje in 

regulative.
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ZANIMIVO

»I am pleased to inform you that the Best Buy Award general survey for the period 2021-2022 revealed 

that the majority of the 1,200 respondents in Slovenia have chosen o.b. as the No. 1 product for the price-

quality ratio in the ‘tampons’ category. The survey participants were asked the following*: 
„Navedite ime proizvajalca oziroma dobavitelja TAMPONOV, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših 

bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu.“

Congratulations on this remarkable success.

Tole je del elektronskega sporočila, ki smo ga prejeli v začetki marca. Z njim so nas iz organizacije Icertias 

(International Certification Association GmbH) obvestili, da so bili o.b. tamponi v raziskavi Best Buy Award 

razglašeni za proizvod št.1 za razmerje cena-kakovost znotraj kategorije »tampons«.

Raziskava Best Buy Award (www.bestbuyaward.org) je bila izvedena januarja 2021 z uporabo metodologije 

CAWI-DEEPMA in je vključevala splošno populacijo in uporabnike interneta, starejše od 17 let. Cilj je bil 

ugotoviti, katera podjetja, izdelki in storitve ponujajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na trgu. 

Nagrada Best Buy - odlično prodajno orodje med pandemijo

Najnovejše raziskave kažejo, da v teh Covid časih potrošniki večinoma iščejo primerne cene, vrhunsko 

kakovost in dobro razmerje med ceno in kakovostjo – natančno to, kar pomeni medalja Best Buy Award.

Z uporabo prepoznavne modre medalje pri svojih promocijskih dejavnostih in prikazom sporočila 

»Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo« svojim strankam sporočamo, da kupujejo najboljše na 

trgu in za svoj denar dobijo največ.

Sporočilo kupcem - o.b. je najboljši nakup na slovenskem trgu

*Z veseljem vas obveščam, da je splošna raziskava Best Buy Award za obdobje 2021–2022 pokazala, da je večina od 1.200 

anketirancev v Sloveniji izbrala o.b. kot izdelek št. 1 za razmerje med ceno in kakovostjo v kategoriji „tamponi“. Udeležence ankete 

so vprašali naslednje:

„Navedite ime proizvajalca ali dobavitelja TAMPONOV, ki po vaših osebnih izkušnjah ali izkušnjah vaših bližnjih ponuja najboljše 

razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu.“

Čestitke za ta izjemen uspeh.
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ZANIMIVO

Med nominirance projekta Cosmopolitan Beauty Awards 2021, v 

kategoriji »Nega kože«, podkategorija »Vlaženje« pa so naš izdelek 

Neutrogena Hydro Boost vodni gel za obraz uvrstili v lepotnem 

uredništvu revije Cosmopolitan. Povabili so nas k sodelovanju, kar smo 

z veseljem sprejeli.

Sredi aprila se je začelo testiranje proizvodov s strani žirije, konec 

meseca pa so bili v reviji Cosmopolitan objavljeni vsi nominirani izdelki 

in pričelo se je spletno glasovanje, ki je trajalo vse do konca maja, ko 

smo po elektronski pošti prejeli res lepo novico…

»Pozdravljeni,

v imenu celotnega uredništva revije Cosmopolitan (in založniške 

hiše Adria Media Ljubljana) se vam lepo zahvaljujemo za 

sodelovanje v letošnjem projektu Cosmopolitan Beauty Awards 

2021 in vam hkrati čestitamo.

Vaš izdelek je prejel največ glasov žirije in spletnih glasov, ter tako 

zasluženo zmagal v svoji kategoriji.«

Znak, ki ga lahko 
uporabljamo poleg izdelka

Plaketa
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Podjetje Johnson&Johnson se neprestano trudi zmanjšati svoj vpliv na naš planet. V tem kontekstu so 

na blagovni znamki Johnson's Baby dosegli, ali pa jih bodo v tem letu, naslednje pomembne mejnike: 

 • Zmanjšanje odpadka -> ukinitev robčkov (narejeno), odstranitev pumpic (narejeno), embalaža 

vatiranih palčk brez plastike (Q3 2021)

 • prenova formul   -> do 96% sestavin naravnega izvora (narejeno)

 • Recikliranje -> 95% plastenk reciklabilnih (narejeno), embalaža vatiranih palčk reciklabilna (Q3 

2021), 100% plastenk reciklabilnih (Q4 2021)

*Z obljubo, da bo embalaža vseh izdelkov 100% reciklabilna do leta 2025

ZANIMIVO

NAŠA VIZIJA NEGE OTROK:

DATI VSAKEMU OTROKU KAR NAJBOLJ ZDRAV ZAČETEK ŽIVLJENJA NA BOLJ ZDRAVEM PLANETU

Predani smo temu, da staršem in skrbnikom zagotovimo kar najbolj nežne in najbolj učinkovite 

proizvode za njihove dojenčke, hkrati pa tudi skrbno oblikujemo naše formule, da so še bolj nežne 

tudi do našega planeta. 

Aktivno podpiramo svet, kjer vsak otrok lahko raste in se razvija, z izbiro namenskih sestavin, 

izboljšanjem trajnostnosti naše embalaže, zmanjšanjem našega ogljičnega odtisa in vračanjem 

svojim skupnostim.
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ZANIMIVO

Tudi pri podjetju Colgate Palmolive na vseh ravneh zmanjšujejo svoj vpliv na okolje. Poleg novih, bolj 
trajnostnih embalaž, prenavljajo tudi formule svojih izdelkov. Vedno več proizvodov vsebuje samo 
najnujnejše sestavine in vse več sestavin je naravnega izvora. 

Z novo FORMULO se Palmolive preoblikuje v bolj NARAVNO in OKOLJSKO OZAVEŠČENO blagovno 
znamko:

• Bolj naravno: 95% naravnih sestavin

• Okolju prijazno: 95% biorazgradljivo

• Varneje za vse: minimalno tveganje za alergije

V letu 2021 so naredili velik korak k bolj trajnostni prihodnosti. Usmerjanje vseh Palmolive izdelkov v PET 
embalaži v reciklirno PET embalažo pomeni:

• Več kot 1.400 t manj porabljene prvinske plastike

• Manjša poraba fosilnih goriv = napajanje več kot 14.000 domov/letno

• Manj CO2 emisij = 1,7mio km, ki jih prevozijo osebna vozila

• Manjša poraba vode = 20.000 olimpijskim bazenom

Prehajajo na enotno obliko plastenk iz reciklirne embalaže za vse linije proizvodov, sestavine so ali bodo 
95% naravnega izvora, formule pa 95% biorazgradljive.

Takole pa bodo izgledale prenove posameznih linij…

Naturals - Z nežnimi, poznanimi dišavami in občutek mehkobe

Wellness, prej Aroma Sensational, z eteričnimi olji, ki nas bodo povezali z naravo. S sestavinami, 

ki so znane po svojih koristih za kožo
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Memories of nature - Z dišavami, ki sprožijo nepozabne trenutke in Pure & Delight z vlažilno sestavino 

100% naravnega izvora ter 96% biorazgradljivo formulo, primerno tudi za vegane

ZANIMIVO

Poleg prenov na blagovni znamki Palmolive, se dogajajo spremembe tudi na blagovni znamki Ajax, kjer so 

glavne prioritete:

• Brezkompromisna učinkovitost

• Varnost & zaštita doma

• Skrb za okolje

• Udobnosti pri čiščenju

• Užitek v dišavah

Novo zunanjo podobo bodo dobili spreji, spreminjajo se njihove formule, ki so 97-99% iz sestavin naravnega 
izvora, njihova učinkovitost pa ostaja nespremenjena. Primerne so tudi za vegane. Plastenke in pršilci so iz 
reciklirane plastike, ki jo prav tako lahko recikliramo.

Palmolive Men

Vsak dan vam bo majhen dotik narave v pomoč, 
da se boste napolnili z energijo ali sprostili. 
Poskrbite za svoj um in telo.

Summer Limited Edition

Ustvari svoje poletje 2021 s poživljajočo 
prho in Palmolive Limited Edition geli za 
prhanje.

*  Vpliv, ki temelji na popolni pretvorbi plastenk 250&500ml proizvodov za umivanje telesa v reciklirno plastčno embalažo, glede na 

proizvodne podatke iz leta 2020.

**Povezano z uporabo vode za proizvodnjo primarne PET v primerjavi z zahtevami za reciklirne PET embalaže.
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PREDSTAVLJAMO

Linijo za dezinfekcijo bodo dopolnili štirje novi proizvodi AJAX Disinfectant Essentials (2 čistili za tla, vonja 

Sivka ter Limona in dva spreja, Kitchen in Multipurpose) - Nova linija za razkuževanje brez belil in samo 6 

sestavin!

Antibakterijska učinkovitost (vsebuje DDAC* kot protibakterijsko snov)

 • 😉 Čistilna učinkovitost Ajax: odstrani 99,99% bakterij, kvasovk, plesni in virusov

 • 😉 6 sestavin v primerjavi s povprečno 13-imi

 • 😉 Preglednost na seznamu sestavin

 • 😉 0% barvil

 • 😉 Brez alergenov

 • 😉 Plastenka in pokrovček se lahko 100% reciklirata

*Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) je antiseptik/razkužilo, ki se uporablja v mnogih biocidnih aplikacijah. 

Je baktericidno in fungicidno sredstvo širokega spektra in se lahko uporablja kot razkužilo za čiščenje perila, 

priporočljivo za uporabo v bolnišnicah, hotelih in industriji, uporablja pa se tudi za sterilizacijo kirurških inštrumentov.
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Ko želimo narediti še več za trajnostni razvoj, ko nagovarjamo potrošnike, ki so za osebno nego pripravljeni 

odšteti več denarja in če vemo, da ustna higiena velja za funkcionalno rutino, smo dobili zamisel…kaj pa, 

če bi prenovili doživljajsko izkušnjo glede oralne nege? Preoblikovali ščetkanje zob v prijeten trenutek, ki 

bo za potrošnika pomenil lepotni ritual?

                      elixir – linija, ki izhaja iz trendov v kozmetiki

PREDSTAVLJAMO

Elixir White Restore

Naša 1. belilna zobna pasta z napredno tehnologijo za boj proti madežem na zobeh – edinstvena mešanica 
3 belilnih mineralov. Klinično dokazano 3x bolje odstrani madeže na zobeh v primerjavi s fluoridno zobno 
pasto

Elixir Gum Booster 

Naša 1. zobna pasta s tehnologijo dvojnega fluorida in hialuronsko kislino, za nego dlesni & sklenine. 
Profesionalno zasnovano za boj proti bakterijam iz zobnih oblog & stimulacijo dlesni.

Elixir Cool Detox

Naša 1. zobna pasta izdelana iz mešanice naravnih izvlečkov in osvežilno FX hladilno tehnologijo, nežno 
odstrani nečistoče & zagotavlja 10x daljši svež dah
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SUPERCARE PRO 2200 SUŠILNIK ZA LASE AC7200

Privoščite si salonsko sušenje las s ProLuxe sušilnikom las, in 

pozdravite sijoče in gladke rezultate.

Z inteligentno OptiHeat tehnologijo in edinstveno Style Shot funkcijo 

ProLuxe sušilnik spretno uporablja toploto za oblikovanje, kreiranje 

in fiksiranje vaše pričeske. Ekskluzivna oblika koncentratorja, je 

zasnovana za povečanje pretoka zraka in distribucijo toplote, 

zaradi česar se sušenje las kot v salonu zdi enostavno. Oblikovanje 

pričeske se začne s sušenjem las s sušilnikom za lase, zato je čas 

za ustvarjanje osnove za sijoče in gladke lase prvi korak, pred 

kodranjem ali ravnanjem, na poti do popolnosti. Ionski Pro Luxe 

sušilnik z lase je vaš ključ do sijočih las, z 90% več ionov, za gladko 

povrhnjico las ter zdrav in brezhiben videz.

SUPERCARE PRO SUŠILNIK AC7100

Želite uživati v rezultatih kot iz frizerskega salona in pri tem 

poskrbeti za vaše lase? SuperCare Pro 2100 AC sušilnik lase 

posuši hitro in impresivno z 2100 W AC motorjem z dolgo 

življenjsko dobo in kvaliteto kot iz salona. Nastavitev Supercare 

omogoča hitro sušenje pri zdravih temperaturah, ki ščitijo vaše 

lase. Sušilnik ima lahek in kompakten dizajn.

WET 2 STRAIGHT PRO RAVNALNIK LAS S7970

Želite ustvariti svojo pričesko hitreje? Napredna Wet 2 

Straight tehnologija vašega Wet 2 Straight Pro ravnalnika 

las vam omogoča ravnanje mokrih las. Z ekskluzivnim 

sistemom ventilacije, ki hitro odstrani odvečno vodo, 

lahko preskočite korak, kjer naprej posušite vaše lase, ter tako prepolovite čas oblikovanja*. Senzor vlage 

vam dovoli, da poravnate vaše lase pri optimalni temperaturi s 3x več zaščite* za bolj zdrav in raven izgled 

vaše pričeske.

PREDSTAVLJAMO
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NA PRODAJNEM MESTU

HM NG, izpostavitev Prime time 

HM Eve Lovše, izpostavitev Prime time

SM Nove Fužine, izpostavitev 
Prime time

SM Šentjernej, izpostavitev 
Prime time
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NA PRODAJNEM MESTU

Maridis, izpostavitev Remington

S KP, končnica Remington S Sl. Konjice, končnica Remington
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NA PRODAJNEM MESTU

Rudnidis, laundry stojali HUG M tehnika Črnuče, stojalo HUG

Tuš Planet KP,

izpostavitev Dr.Beckmann

Maridis, stojalo HUG
Tuš C&C, stojalo HUG
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, končnica 
elmex & Palmolive 

IS Citypark, stojalo elmex 

IS Citypark, sensormatiki elmex 
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IS KP, izpostavitev elmex & Colgate

NA PRODAJNEM MESTU

IS Europark, izpostavitev 
Colgate & Palmolive

IS Vič, izpostavitev elmex & Palmolive
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NA PRODAJNEM MESTU

Lidl Lucija, stojalo Colgate Lidl Litija, stojalo Colgate

Lidl Ravne na Koroškem, stojalo Colgate Dm Maribor, blag.izpostavitev elmex
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NA PRODAJNEM MESTU

Dm Celje, izpostavitev Piz Buin
HM Rudnik, končnica 

Summer

HM Šiška, končnica Listerine IS NM, končnica Summer



21

NA PRODAJNEM MESTU

Leposana, končnica Neutrogena Tuš drog. Šiška, končnica Neutrogena face

Tuš drog. Ruski Car, končnica Neutrogena Tuš C&C, stojala Multibrand
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MIND, BODY & SOUL

Kreme, spreji, pene in ostali izdelki za zaščito pred 
soncem vsebujejo zaščitni faktor, ki je odločilen pri 
izbiri pravega izdelka. V nadaljevanju bomo razložili, 
kaj pomeni ta številka in kako lahko poiščete ustrezno 
zaščito zase. Izračun velja pri idealnih pogojih, zato je 
treba slediti navodilom za obnovo sončne kreme, saj 
se zaščitni faktor zmanjšuje s kopanjem, brisanjem in 
potenjem

Kako dolgo smo lahko na soncu z lastno zaščito?

Trajanje lastne zaščite, torej časovno obdobje, ko ste 
lahko na soncu, ne da bi vas opeklo, vendar je čas zaščite 
odvisen od fototipa kože ter intenzivnosti sončnih žarkov 
in traja samo 5 do 20 minut

Kateri tip kože imate?

Znanstveniki govorijo o šestih tipih kože, a za Evropejce 
so značilni predvsem spodnji štirje. Definiramo jih glede 
na lastnosti kože, oči in las ter intenzivnost porjavelosti 
in kožnih opeklin. Navedena časovna obdobja trajanja, 
ko ste lahko na soncu brez dodatne zaščite, velja za 
opoldansko poletno sonce v srednji Evropi. V tropskih 
krajih, na morju in v gorah se ta čas precej skrajša.

Kaj pomeni zaščitni faktor in 
kako se izračuna?

Pomembno je, da izberete 
izdelek za sončenje, ki 
odgovarja vašim željam glede 
nanosa, je primeren za za vaš 
fototip kože in ima ustrezen 
zaščitni faktor. Zaščitni faktor 
pove, koliko dlje od trajanja 
lastne zaščite smo lahko na 
soncu, ne da bi nas opeklo. 
S spodnjo formulo ga lahko 
enostavno izračunamo:

Trajanje zadrževanja na soncu 
v minutah / Trajanje lastne 
zaščite v minutah = Zaščitni 
faktor

Kako izbrati ustrezno zaščito pred soncem?

Vir: dm.si

Primer:

Ste tip kože III, za katerega velja, da njegova lastna zaščita traja 20 minut, 
na soncu pa bi radi preživeli 180 minut. Torej: 180 / 20 = ZF 9

Naredite lahko tudi obraten izračun. Vprašate se lahko, koliko časa ste 
lahko na soncu, če ste kožo zaščitili s kremo z zaščitnim faktorjem 9. 

Račun se glasi: 20 x 9 = 180 minut oz. 3 ure.

Ko ta čas mine, se umaknite s sonca in se mu ponovno izpostavite šele 
naslednji dan. Formule ne uporabljajte pri izračunu za otroško kožo, kajti 
ta potrebuje višjo stopnjo zaščite.

Tip kože I:

Rdečkasto-blond ali svetli blond lasje, svetle oči, 
zelo svetla in bleda koža, pogoste sončne pege. 
Koža ne porjavi, zato jo hitro opeče. Brez zaščite je 
lahko na soncu le od 3 do 10 minut.

Tip kože II:

Blond lasje, svetle oči, svetla koža, pogoste 
sončne pege. Kožo skoraj vedno opeče, redko 
porjavi. Brez zaščite je lahko na soncu od 10 do 
20 minut.

Tip kože III:

Temno blond do rjavi lasje, srednje svetla polt, 
svetle ali temne oči. Koža porjavi in jo redko opeče. 
Brez zaščite je lahko na soncu od 20 do 30 minut.

Tip kože IV:

Temno rjavi ali črni lasje, temna polt, temne oči. 
Koža je vedno porjavela, skoraj nikoli je ne opeče. 
Brez zaščite je lahko na soncu približno 45 minut.
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Hoja, odlična vrsta miganja za vse
Hoja je najbolj naravno gibanje, hodimo lahko kjerkoli in kadarkoli. Zadostuje par udobnih čevljev in volja, da v 

svoje življenje prinesemo nekaj zdravega gibanja. Tudi za hojo, enako kot druge rekreativne aktivnosti velja, da 

se je moramo lotiti postopoma.

Z gibanjem upočasnimo procese staranja. Nekateri strokovnjaki menijo, da si življenjsko dobo lahko podaljšamo 

za vsaj 15 let. Druga odlična novica pa je, da s tem »prestavimo« možnost za nastanek in razvoj kroničnih bolezni.

In če se redno gibamo, bodo naše kosti in mišice ostale močne, omilili pa bomo tudi svoje zdravstvene težave. 

Pa naj gre za bolečine v križu, vratu, ramenih ali stres. In če je naše gibanje redno, so tudi možnosti za nastanek 

srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, debelosti in nekaterih vrst raka manjše.

Raziskave kažejo, da so tisti šestdesetletniki, 

ki so redno telesno dejavni, gibalno približno 

20 let mlajši. Zato migajmo in bodimo aktivni 

že danes. Po 35. letu je v Sloveniji telesno 

neaktivnih približno 35 %, ljudi, s starostjo pa 

ta številka seveda še narašča; pri starejših od 

75 let je neaktivnih več kot 70 % Slovencev.

Migajte previdno. Če smo nepripravljeni ali 

se športno rekreativnih aktivnosti lotimo 

s prevelikim navdušenjem in pretiravamo, 

lahko to hitro vodi do nezaželenih posledic. 

Vsi smo se verjetno že kdaj srečali s poškodbami, kar ni prijetno. Zadostuje že majhna neprevidnost, napačen 

korak in trenutek nepozornosti, saj nezgoda nikoli ne počiva.

Če so poškodbe lažje, si za začetek lahko pomagamo sami. Ko so bolečine hude in se še stopnjujejo ali če se 

pojavi močno otekanje, pa je potreben obisk zdravnika specialista. Ta bo določil nadaljnje postopke zdravljenja 

glede na stopnjo poškodbe.

10 pozitivnih učinkov hoje na svežem zraku

1. Spodbuja endorfin, hormon, ki zmanjšuje stres, napetost in jezo

2. Krepi odpornost

3. Krepi srce in povečuje cirkulacijo krvi

4. Izboljšuje ravnotežje

5. Krepi mišice v nogah, rokah in ramenih

6. Izboljšuje in uravnava krvni tlak

7. Krepi kosti

8. Zmanjšuje možnost raka na debelem črevesju

9. Kuri maščobe. V uri hoje porabimo približno 300 kcal (teža v kg x 0,42 = ____kcal/

zmerno hitro prehojen kilometer)

10. Prepoji naše telo s svežim zrakom

MIND, BODY & SOUL

Vir:migimigi.si
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Poletno uživanje s knjigo v 
roki – na ležalniku,  v viseči 
mreži ali pa kar na travniku…

Arto Paasilinna: 

Najboljša vas na svetu

Daleč od propadajočega sveta

Evropa, ZDA … tonejo v 

potrošništvu, bliža se konec 

sveta. Po padcu gospodarstva 

na planetu Zemlja vsi ljudje 

trpijo hudo pomanjkanje, 

mesta izginjajo pod gorami 

smeti, ceste so polne revežev, 

ki bežijo pred bližajočo se 3. 

svetovno vojno. Le globoko 

v osrčju gozda vzhodne 

Finske leži nenavadna 

oaza miru in blagostanja

Glennon Doyle: 

Neukrotljiva

Roman Neukrotljiva ni zgolj 

razburljiva in obenem ganljiva 

zbirka intimnih spominov. Je 

prepričljiva budnica! Je zgodba 

o ženski, ki je spoznala, da 

odgovorna mati ni tista, ki se 

žrtvuje in na obroke umira za 

svoje otroke, temveč tista, ki 

jim pokaže, kako celovito živeti. 

Je zgodba o manevriranju 

skozi ločitveni postopek in 

ustanavljanju nove mešane 

družine, ki nam govori, da 

celovitost družine ni odvisna 

od njene strukture, ampak 

od sposobnosti vsakega 

družinskega člana, da se pokaže 

natančno takšen, kot je.

Toshikazu Kawaguchi: 

Preden se kava ohladi

Na vogalu odmaknjene ulice 

v Tokiu stoji kavarna, ki ljudem 

vari kavo že stoletje. Vendar se 

v njej dogajajo bolj nenavadne 

stvari, kot je sprva videti …

Toshikazu Kawaguchi nas v 

romanu Preden se kava ohladi 

odpelje v kavarno Funiculi 

Funicula, kjer srečamo štiri 

osebe, ki si želijo potovati skozi 

čas. Vsaka ima svoja hrepenenja 

in želje, za katere upajo, da 

se jim bodo izpolnile. Vendar 

obstaja eno pomembno pravilo, 

ki ga ne smejo prekršiti, če ne 

želijo tavati v večnosti: vrniti se 

morajo, preden se kava ohladi.

MIND, BODY & SOUL
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Ashley Audrain: Sunek: 

Mati. Hči. Angel. Pošast?

Napeta psihološka drama o tem, 

kako družina nastane in razpade. O 

ženski, za katero izkušnja materinstva 

ni niti približno podobna temu, kar je 

upala – je pa vse, česar se je bala.

Blythe Connor je odločena, da bo 

novorojeni hčerki Violet ljubeča 

in pomirjujoča mama, saj je bila 

sama prikrajšana za to izkušnjo.

A sredi napornega prvega obdobja 

materinstva Blythe postaja 

vedno bolj prepričana, da je z 

njeno hčerko nekaj narobe …

MIND, BODY & SOUL

Helen Hardt: Razkritje

Maščevanje, denar, zlorabe, laži …

Ljubezen, strast, prijateljstvo …

Zaljubljenca Ryan Steel in Ruby 

Lee poskušata najti odgovore 

na odprta vprašanja, s katerimi 

se še vedno soočata, da bi 

lahko šla naprej in si ustvarila 

skupno življenje. Stvari pač niso 

nikoli preproste, kar dokazujeta 

dve osebi, ki se nepričakovano 

vrneta v njuni življenji.

Michel Bussi: Črni lokvanji 

Jérôma Morvala, znanega 

pariškega oftalmologa, čigar 

ljubezen do umetnosti se 

je lahko kosala le z njegovo  

strastjo do lepih žensk, najdejo 

mrtvega v potoku, ki teče skozi 

Giverny, vasico, v kateri je Monet 

naslikal svoje slavne slike.

V Jérômovem žepu je 

razglednica Monetovih 

Lokvanjev z besedami: 

Enajst let. Vse najboljše.
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Konec junija ter v začetki julija sta se z Abrahamom srečali Simona, naš 

»bad guy«, kot je sama rekla, in Saša. 

Dragi sodelavki, vse najboljše tudi tukaj!

Vse najboljše tudi vsem ostalim, ki ste 
praznovali v zadnjem trimesečju!
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OVEN

Prvih devet dni julija bo vaše počutje še po starem. 

Čeprav vam bo v ljubezni pomagal Mars, ki bo plesal 

z Venero, pa bo ta vaš Mars v slabem razmerju z 

nepredvidljivim Uranom, zato bodite kar se da umirjeni 

in ne reagirajte prehitro takrat, ko bi se morali odločati 

na premišljen način. Kar pa se tiče vašega domovanja, 

ste pa lahko na polno aktivni. Nekaj se bo dogajalo v 

vaši družini, nekaj pozitivnega. Sredi meseca boste 

postali romantični, sočutni in mili in ko bo Sonce 

dvaindvajsetega posvetilo v področju vaše ljubezni, 

boste pripravljeni na ljubezen. Isti dan bo Venera od vas 

zahtevala, da uživate in da delate to, kar vas veseli, ne pa 

tisto, za kar ste plačani, veselja pri tem pa ni. To bo tudi 

čas za hobi, ki vas bo veselil. Tecite, plavajte, kolesarite 

… Samo to si izberite, pri čemer uživate, in ne to, kar 

drugi mislijo, da bi bilo dobro za vas. Konec meseca bo 

prišel tudi čas za nabiranje novih poznanstev, ki pa bodo 

šla skozi sito časa.

BIK

V začetku meseca pazite na odnose doma, saj še 

prehitro lahko pride do kakšnega nesoglasja. Drugače 

pa bo mesec dober zato, ker se boste lahko pogajali, 

sklepali posle, pisali, se učili, se vozili na izlete ter 

se družili s sorodniki in sosedi. Večina dni vam bo 

naklonjena za ljubezen, tiste prve dni julija boste 

pozabili, se umirili, spravili stres iz telesa in vam bo 

lažje. Takrat boste namenili svoj fokus svojim dragim 

in tudi svojemu domovanju boste privoščili nove barve 

ali kakšen lep kos pohištva. Sploh po dvaindvajsetem, 

ko bo Sonce posvetilo v vaše področje čustev in 

družine, boste lahkotnejši in svetlejši. Na ta dan pa se 

bo tudi Venera premaknila v Devico in si boste zaželeli 

nežnosti, razvajanja, vendar pa se boste tudi sami bolj 

potrudili, da boste razvajali vi. Konec meseca pa se bo 

v vas oglasila želja po menjavi službe oziroma boste 

ugotovili, česa si ne želite, in tako boste bližje odgovoru, 

kaj pa je tisto, kar si želite. 

DVOJČKA

V prvih desetih dneh julija boste nezadržno želeli 

povedati tisto, kar vam leži na duši. Lahko pridete v 

konflikt s kom, če ne boste taktni, zato pazite, kako 

boste odreagirali na besede sorojencev in ostalih 

sorodnikov ter sosedov. Ne bodite pa vi tisti sprožilec, ki 

bi zanetil ogenj. Potem pa se bodo energije spremenile 

na boljše. Mlada luna, ki bo desetega, vam bo okrepila 

samozavest. Pojavile se bodo nove možnosti zaslužka, 

»padale« bodo ideje, iz vas bodo prišle speče 

sposobnostni in veščine. Vaš vladar Merkur bo hiter in 

se bo iz vašega znamenja enajstega premaknil v Raka 

in osemindvajsetega v Leva. Kaj si želite, kako zaslužiti 

več in kam iti na izlete, se imeti lepo in se družiti bodo 

najmočnejše misli tega meseca. Želeli se boste tudi čim 

več naučiti in v zadnjih dneh julija se boste želeli počutiti 

nadvse udobno. To bo čas, ko bo nujno, da se odklopite 

od preobilice informacij in v sebi poiščete odgovore, ki 

jih iščete.

RAK

Do desetega bo dobro, če boste bolj previdni kar se tiče 

izpolnjevanja svojih želja in sledenju želja in napotkov 

vaših prijateljev. Tudi na internetu bodite pazljivi pri 

nakupih, ker bodo to dnevi, ko lahko vržete skozi okno 

preveč težko prisluženega denarja. Potem pa se bo 

situacija obrnila in ko bo desetega mlada luna v vašem 

znamenju ter se bo naslednji dan Soncu in Luni pridružil 

še Merkur, takrat pa se bodo vrata novih priložnosti 

odprla na stežaj. Dobili boste zeleno luč za pogum 

in tveganja, ko boste šli iz svojih začrtanih okvirjev in 

boste dobili vzgonski veter za polet. Sramežljivost 

se bo umaknila samozavesti, previdnost pa bo dala 

prednost pogumu in odločnosti. Le spregovorite iz srca 

in se odprite novim dogodivščinam. V zadnjih devetih 

dneh meseca boste dobili priložnost, da se rešite nekih 

obveznosti, ki so vas dolgo časa obremenjevale. Bolj si 

boste zaupali in se imeli radi.

HOROSKOP
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LEV

Reflektorji z neba bodo ta mesec usmerjeni v vas. 

Najprej bodo osvetlili vaše delo, kako se znate soočati 

z izzivi, kako jih rešujete in kako vplivajo na vas razna 

presenečenja. Ste hitri, aktivni dobrih živcev … Naloga 

tega meseca za vas bo, da si odgovorite, kako želite 

napredovati, kam boste usmerjeni, kaj želite doseči. Ozrli 

se boste nazaj v minule mesece in se vprašali, kaj vas je 

veselilo, kaj pa je tisto, kjer niste bili popolnoma zadovoljni 

in boste zdaj ravnali drugače, da bo vaše življenje srečno. 

Sploh v prvi polovici meseca boste uživali v miru in 

spokojnosti, ko boste povezani sami s seboj. Mesec bo 

dober za ljubezen, komunikacijo, harmonijo in ko se bo 

Sonce dvaindvajsetega premaknilo v vaše znamenje, 

boste dobili pospešek energije in vitalnosti. Isti dan se bo 

sicer Venera premaknila iz vašega znamenja, a vam bo 

pričela prinašati denar. V zadnjem tednu pa boste iskali 

ravnovesje med tem, kaj vi pričakujete od partnerskega 

odnosa, kaj dajete in kaj prejemate.

DEVICA

Za vas je naloga tega meseca obuditev novoletnih 

zaobljub in starih načrtov, ki jih še niste speljali. Dnevi 

tega meseca se bodo začeli tako, da boste dobili tisti 

prepotrebni »klik« v vaši glavi, ko se boste spomnili, da ne 

morete pričakovati drugačnega rezultata, če vse delate 

na star način. Ko se bo Merkur enajstega premaknil v 

Raka, boste prihodnost videli veliko bolj jasno in tudi 

prepotrebno energijo za akcijo boste imeli. To bo čas 

druženja, vzpostavljanja novih znanstev, veselja, najlepše 

pa vam bo prinesla Venera, ki se bo dvaindvajsetega 

premaknila v vaše znamenje. Zdaj boste vi dobili krono 

najlepšega zodiakalnega znamenja. Mogoče boste pa 

le šli iz svoje kože in ne boste toliko skrbeli za druge, 

temveč boste sebe postavili na prvo mesto. Uživajte! 

Delajte tisto, kar vas veseli, privoščite si razvajanje, 

novo obleko, drugačno frizuro, pojdite zvečer na koktajl, 

plesat … Naj pride vaša ženska energija do izraza. Lepi 

ste, najlepši in še lepši boste, tako navznoter kot navzven. 

Konec meseca boste dobili dodaten pospešek energije 

in možnost, da nekaj več naredite tudi za vaše zdravje.

TEHTNICA

Začetek meseca bo od vas zahteval več pozornosti na 

denar in skrbnost glede premoženja. Poleg tega bodite 

tisti samski pazljivi, da vas kdo prehitro ne osvoji, tisti 

vezani pa tudi pazite v ljubezni, da ne boste imeli srčnih 

težav. Od desetega naprej boste imeli več fokusa na 

svoje delo in kariero. Ste zadovoljni z delom? Uživate v 

njem? Ali bi delali tudi to, kar delate sedaj, če bi imeli 

denarja ogromno? Če pa ste si pokojnino že zaslužili se 

vprašajte, kaj zmorete prispevat družbi. Ko se bo Venera 

dvaindvajsetega premaknila v znamenje Devica, boste 

potrebovali in si želeli več miru. To bo idealen čas za 

brskanje po sebi, ker boste našli marsikaj zanimivega. To 

pa bo tudi čas ustvarjanja ravnovesja med tem, kaj dajete 

in kaj prejemate, kako se kažete v družbi in tudi, koliko 

časa posvečate prijateljem in znancem ter tem, koliko 

časa posvetite sebi, hobijem, otrokom, če jih imate. Ko se 

bo konec meseca Jupiter znova vrnil v znamenje Vodnar, 

boste bolj občutili, da potrebujete sprostitev in uživanje, 

morda pa boste spet pomislili na svojo nekdanjo ljubezen.

ŠKORPIJON

V prvih dneh julija bodite previdni v odnosih, še posebno 

s šefi ali poslovnimi partnerji. Ne bodite presenečeni, 

če bodo v komunikaciji nenavadno reagirali in pokazali 

nestrinjanje z vami. Na srečo se bodo energije obrnile na 

bolje že kar desetega, ko bo mlada luna za vas posijala 

na področje tujine, višjega znanja, založništva in resnice 

ter pravice. Učili se boste, a tudi delili svoje znanje, ki 

ga boste nadgradili. Raziskovali boste področja, ki so 

vam bila do zdaj neznana in marsikaj v vašem življenju 

boste videli na nov način. Čeprav raje opazujete, kot da 

bi bili opazovani, boste v drugi polovici meseca dobili 

spodbudo, da se pokažete, da spregovorite o tem, kaj 

znate in da se vaša kariere vzpne bolj, kot se je do sedaj. 

Ne zavedate se, kako močne informacije veste, kakšno 

znanje imate. Menite, da ga imajo vsi, ampak to ne drži. 

Dragoceni ste ravno zaradi tega, ker lahko posvetite 

s tem znanjem, zato zasijte, ne držite se nazaj. Polna 

luna bo prinesla tudi spremembe v vašem domu in 

presenečenja v ljubezni. 
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STRELEC

Pri vašem delu se utegne v začetku meseca marsikaj 

zaplesti, če boste prehitri. Nihče naj vas ne pospešuje 

in tudi sami se ne pospešujte. Imejte svoj tempo in bo 

vse v redu. Bodite pa pazljivi v prometu in tudi glejte, kje 

hodite. Bo pa od desetega idealen čas za zdravljenje 

vašega notranjega sveta, da boste izpustili iz sebe 

slabe občutke, da boste pozabili na zamere in pozabili 

preteklost ter odpuščali sebi in drugim. Zaupajte si in 

se imejte radi. Bo pa to tudi dober čas za povečanje 

premoženja. Od dvaindvajsetega pa se vam bo odprlo 

vse, tako bo to čas za potovanja – fizično ali v duhu, za 

raziskovanje, učenje, prav tako pa bo to čas za borbo, v 

kateri boste želeli, da zmagata resnica in pravica. Če še 

ne boste na dopustu, boste pri delu skrbni in natančni 

ter lahko dobro zaslužite. Marsikdo bo napisal spomine, 

nekateri jih boste tudi izdali v knjigi. Osemindvajsetega 

se bo vaš vladar Jupiter znova vrnil v Vodnarja. Precenili 

boste, česa imate preveč in česa premalo, potem pa 

boste našli tudi ravnovesje, ker boste imeli za to tudi 

energijo.

KOZOROG

Ne razčiščujte težav glede premoženja, sploh pa ne 

glede ljubezni, do enajstega julija, ker bi bile odločitve 

v afektu in bi vam bilo kasneje žal za vse izrečeno. 

Mlada luna, ki bo pričela rasti desetega na področju 

vaših odnosov, vam bo pomagala, da boste odnose 

izboljšali, mogoče bo v vaše življenje prišla nova oseba 

ali pa boste obnovili odnos z osebo, ki vam je bila nekoč 

blizu. Komunikacija se vam bo izboljšala, več boste 

poslušali, dajte tudi bolj tenkočutno prisluhniti ter se 

vživeti v to, kaj drugi čutijo. Od dvaindvajsetega boste 

celo bolj dovzetni za magičnost ezoterike, mistike, 

lahko pa pričnete na nek način pomagati tudi partnerju 

pri delu. Čas bo dober tudi za potovanja, a bo potrebne 

več skrbnosti, sploh zaradi sedanje situacije v svetu. 

Vprašajte se tudi, ali živite po svojih prepričanjih in 

načelih, ali prihajajo do izraza vaše vrednote. Pričnite 

delati nekaj novega, lotite se kakšnega novega projekta, 

mogoče boste odplačali kredit in boste šli lažji naprej. 

VODNAR

V začetku julija bo potrebne več pazljivosti pri odnosih, 

ker bodo od tega odvisna vaša čustva in vaš notranji 

mir, po drugi strani pa bi bilo dobro, da imate mirna 

čustva, saj bodo tako vaši odnosi lepi in umirjeni. 

Začaran krog, ampak tako te stvari gredo. Energija vam 

bo narasla z desetim julijem, kar bo dobro za zdravje, 

športno aktivnost, a tudi za delo. Vaši odnosi se bodo 

izboljšali, to bo čas za ponovne povezave z raznimi 

osebami, tudi s poslovnimi partnerji. Povejte ljudem, 

kaj vam je pomembno, naj vas ne bo strah. Poglejte, 

kaj lahko daste in kaj dobite, naj bo vse v ravnovesju. 

Osemindvajsetega se bo Jupiter znova premaknil v vaše 

znamenje in bo tam ostal vse do devetindvajsetega 

decembra. Poglejte nekaj mesecev nazaj. Katerih 

projektov ste se želeli lotiti in jih niste dokončali ali pa 

katere projekte ste želeli speljati, a ste se ustavili. Zdaj je 

čas, da se jih lotite z optimizmom, skrbnostjo, disciplino 

in energičnostjo. 

RIBI

V prvih dneh julija bodite pozorni na komunikacijo na 

delovnem mestu in ne hitite z razlagami, če boste čutili, 

da je bolje, da ste tiho. Mesec se bo prijetno pričel 

odvijati po desetem, ko bo prišlo v vaše življenje več 

veselja, brezskrbnosti, ljubezni. Tudi vaša kreativnost 

bo izjemna, dober čas bo, kljub dopustom, za delo, 

za vsakdanje obveznosti, morebiti za dieto, telovadbo, 

skratka, za zdrav način življenja. Vaši odnosi bodo 

lepi, vi pa boste dobro vedeli, da morate poskrbeti 

za ravnovesje med vašo notranjostjo in zunanjim 

svetom, med tem, kaj čutite, in tem, kako delujete. 

Osemindvajsetega se bo vaš sovladar Jupiter na svoji 

retrogradni poti iz vašega znamenja premaknil nazaj v 

Vodnarja. Jupiter vse razširi, prinaša rast, ekspanzijo, 

blagostanje. Zdaj ste ga imeli nekaj časa zase, a bo 

konec leta znova prišel, da vam bo prinesel srečo. Zdaj 

pa bo do konca leta vaš angel varuh, ki bo bedel nad 

vami in vas spodbujal najti notranji mir.

Vir: ženska.si
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"Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!" 

Za poletno ohladitev in razvajanje lahko sebi, 
svojim najdražjim ali nenapovedanim obiskom 
pripravite katerega od predlaganih napitkov.
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