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BESEDA UREDNICE

Tukaj je…čeprav nam je narava ob koncu poletja podarila
čudovite, sončne in neverjetno tople dneve in je bilo morje
še dovolj toplo za kopanje, je jesen nepreklicno tukaj…Nizke
jutranje temperature in večerne meglice, gneča na cesti,
rumene rutice ponosnih prvošolčkov. Gozdovi, ki se barvajo v
bogate odtenke ognjenih barv, kuhanje marmelade, vonj po
domači slivovi piti in pečenem kostanju, šumeče listje pod
nogami na nedeljskem izletu…krajši dnevi in daljše noči, debeli
puloverji, mehke odeje in dišeče svečke, pa tudi prvi prehladi
in deževni dnevi…Vse to je jesen.
Vabim vas, da jo doživite čim bolj intenzivno in si poleg tega, o
čemer pišem zgoraj, privoščite tudi čim več tega, kar je na naši
naslovnici, knjigo pa lahko zamenjate z vsebino v nadaljevanju.
Lepo jesen vam želim!
Maja
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PRAZNUJEMO 25 LET

V čudovitem okolju Natura Amon hotela v Olimju smo se
konec septembra ponovno srečali na prijetnem druženju.
Razen tega, da se že reeeees dolgo nismo podružili, smo
imeli še en, bolj prazničen razlog - proslavili smo 25. rojstni
dan podjetja! Ob tej priložnosti je kar nekaj sodelavcev
prejelo zahvale za 10, 15, 20 in 25 let dobrega sodelovanja.

Predstavili so se trije sodelavci, ki so se nam pridružili
v času med korono in jih vsi še nismo imeli priložnosti
spoznati v živo.
Kot vedno, so bili naši skupni trenutki sproščeni, polni
smeha, glasbe, plesa, prijetnih pogovorov, športa in
odlične lokalne kulinarike.

Slastna večerja s štiri hodnim menujem…

…in slavnostna, čokoladno - malinova torta
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PRAZNUJEMO 25 LET

Včasih ne gre vse po planu…

Sonce je pregnalo jutranje meglice in naredil
se je čudovit dan za partijo Footgolfa

Ekipa 2
Rezultati Footgolfa in ena od najboljših…

Ena gasilska
za slovo…
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ZANIMIVO

62 podjetij in organizacij prejelo pristopni certifikat
Družbeno odgovoren delodajalec
Družbeno odgovorno delovanje je prava pot za poslovno odličnost
Sporočilo za javnost

Laško, 14. september 2021 - Vse več podjetij in
organizacij posveča posebno skrb izboljšanju
delovnega okolja in organizacijske klime za večje
zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo
za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno
odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij
in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v
postopek certificiranja za pridobitev pristopnega
certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.
Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji,
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev
Slovenije, so jim sinoči na slovesni prireditvi v
Laškem podelili omenjeni certifikat.
Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi
minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej
priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med
drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja
in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v
negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna
podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega
in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive,
ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile
ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija.
Petra Hartman, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, je v svojem
nagovoru spomnila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi,
pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. ”Kako skrbijo za
okolje, v katerem delujejo, kako jim je mar za zaposlene, ki vsak dan stopijo skozi vrata podjetja, in kako
so povezani s skupnostjo, katere del so. Vemo, da je v današnjih časih teh izzivov ogromno, in prav je,
da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak
predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava,
vitalna in ohranjena za nas in vse generacije, ki prihajajo za nami,” je poudarila Petra Hartman.
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ZANIMIVO

Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno
odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja
in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa
do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo
v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih
panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje,
prehrambne

industrije,

socialnega

varstva,

informatike, čiščenja, odvetništva itd.
Skupaj z ostalimi 61 podjetji in organizacijami, je
certifikat prejelo tudi naše podjetje.
Kljub vsem ukrepom, je bila podelitev izpeljana
brezhibno,

po

končanem

uradnem

delu

in

skupinskem fotografiranju smo se z veseljem
podružili še ob poizkušanju lokalnih dobrot in
kulinaričnih stvaritev.

Foto: Matic Kremžar
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TEAMBUILDING

Po več letih »suše« se je tim FRS odpravil na strokovno izobraževanje izven delovnega okolja
Lomasa. Namen pa je bil tudi okrepitev že tako dobrega odnosa v timu.
V prelepem okolju Olimij (Podčetrtek) smo izbrale posestvo Amon.
Ker je okolje zelo mirno, zeleno in prijazno, ni bilo dvoma da nam bo tema (Novosti DDV-ja)
učinkovito sedla v možgane.
Intelektualna telovadba je spodbudila željo po okrepčilu, ki je bilo postreženo v čudovitem
ambientu.

Nato pa je sledil preizkus povezanosti tima. Odpravile
smo se na Footgolf, kjer smo morale na golf igrišču, s
čim manj brcanja spraviti žogo v 9 lukenj. Simona je vse
skupaj skrbno beležila in natančno štela vsako brco. Kot je
značilno za vsa golf igrišča, ima tudi ta kar nekaj preprek
in ovir. Za največji izziv se je izkazal potok, ki obkroža in
na enem delu deli igrišče. Heleni je pripadla čast, da se
spopade s plezanjem v globino, predvsem pa s težavo,
kako priti ven iz grabna, kjer teče prelep potoček. Brežine
niso urejene za te namene, zato zahtevajo iznajdljivost in
pomoč sotekmovalcev.

Tri žoge so pristale na neljubem področju
in vsakokrat smo nalogo odlično in brez
večjih težav opravile – seveda pa je bilo ob
tem obilo smeha – vse skupaj pa je tudi
smisel teambuildinga.
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TEAMBUILDING

Zmagovalka, ki je nalogo opravila z najmanj brcami,
še ni bila utrujena, tako da je bil potem na vrsti še
»vzpon« na Jelenov greben. Tam nas je počastila z
odlično ledeno kavo, ki je ob prijetno toplem, sončnem
vremenu zares sedla.
Po prihodu v dolino in osvežitvi smo se odpravile še na
večerjo in ob kratki obnovi strokovnega dela, sproščeno
klepetale do zaprtja gostilne.

Po počitku in raznovrstnemu zajtrku,
polnemu bio domačih dobrot, smo se
počasi odpravile proti Ljubljani. Šoferka
se je spretno, s krajšimi postanki, izognila
cestni gneči in nas varno pripeljala domov.
Ob vseh preizkušanjih smo seveda mislile
tudi na ostale sodelavce Lomasa in kraj
je odlična točka kjer bi lahko vsi skupaj
preživeli čudovit, sproščen dan (in noč)
druženja.
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PREDSTAVLJAMO

Vaši lasje so edinstveni, zato bi morali bit tudi vaši pripomočki za oblikovanje. Ravno zato je linija izdelkov za
oblikovanje las, PROLUXE YOU™ Adaptive pravšnja za vas. Njihova intelignetna tehnologija StyleAdapt™
se uči, prilagodi in personalizira toploto potrebam oblikovanja vaših las - tako da lahko dosežete pričesko
kot iz frizerskega salona, ki bo zdržala cel dan*.

* Dokazano v laboratorijskih poskusih, da
pričeska zdrži 24 ur

Multi Pro vam omogoča samozavestno in natančno urejanje od glave do pet, zahvaljujoč svojemu
intuitivnemu dizajnu. Z novim, vtisnjenim brušenim rezilom, ki ima 5-letno garancijo**, lahko strižete do
0,15 mm* blizu kože. Ustvarite svoj željeni izgled z odstranljivo glavo urejevalnika in 11-imi izmenljivimi
nastavki.

* Ne brije tako blizu obraza kot tradicionalno rezilo ** na podlagi 2 minutne uporabe 7 dni v tednu
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PREDSTAVLJAMO

Dopolnite vašo kuhinjo z aparati iz nove linije Luna Stone, ki doda preprosto eleganco vašemu kuhinjskemu
pultu s svojim sijočim nerjavečim jeklom v nevtralni barvi kamna in naravnimi vrhunskimi kamnito
teksturiranimi zaključki.
Grelnik vode s kapaciteto 1,7 L je popolen za jutranjo kavo s prijatelji, tako da se bodo z vročim napitkom vsi
počutili kot, da so doma. Najboljše od vsega pa je, da s funkcijo odmerjanja skodelic za hitro vrenje lahko
zavrete eno skodelico v 55-ih sekundah* in tako prihranite do 66% energije**.
Luna Stone 2 Slice opekač odlikuje možnost nastavitve zapečenosti, ki poskrbi za občutek domačnosti s
toastom opečenim natanko tako, kot vam je všeč. S funkcijo »dvigni in poglej« lahko preverite zapečenost
vašega toasta, ne da bi pri tem prekinili cikel popeke. Širok model za večje kose je popolen za tiste večje
rezine kruha.
Luna Stone aparat za kavo se ponaša z vrčem iz stekla s kapaciteto 1,5 L. Poskrbi, da v udobju vašega
doma pripravite domačo kavo za vsakogar. Najboljše od vsega je 24-urni nastavljiv timer z modrim LCD
zaslonom, ki vam vsako jutro omogoča zbujanje z vonjem po sveže skuhani kavi.

*Ena skodelica vsebuje 236 ml vode **Vrenje ene skodelice (236 ml) v primerjavi z 1-im litrom vode

Zgladite gube in osvežite oblačila s Steam Genie
2 in 1, ki ima nastavitvi za paro in navadno likanje.
Hitri 60-sekundni čas segrevanja in tehnologija
ene temperature omogoča hitro in preprosto
uporabo. Ko končate z likanjem, ga enostavno
postavite na njegov podstavek, dokler se ne
ohladi. Uživajte v higienskem perilu, saj Steam
Genie 2 in 1 uniči do 99,9% bakterij v 60-ih
sekundah*. Spopadite se s trmastimi gubami z
20 g sunkom pare s pritiskom na sprožilec pare
z zaklepom.
*2 vrsti bakterij na 3-eh površinah. Testirano v laboratoriju.

11

PREDSTAVLJAMO

NOVI LISTERINE NATURALS je 96% naravnega izvora & biorazgradljiva formula, ki zagotavlja popolno nego za
močne, bolj zdrave zobe ter bolj zdrave dlesni v 2 tednih. 4% sestavin, ki niso naravnega izvora je potrebnih za
zagotovitev učinkovitosti formule in prijetnega okusa (eterična olja, sladila), stabilnost formule in konzerviranje
(površinsko aktivni delci, topila, konzervansi).

Ključne prednosti:

LISTERINE NATURALS ENAMEL PROTECT za zaščito sklenine (vsebuje fluorid) ter
LISTERINE NATURALS GUM PROTECT za zaščito dlesni. Naravna formula, ki vsebuje
eterična olja, ne vsebuje pa alkohola in barvil.
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Linijo Neutrogena Hydro Boost sta dopolnila dva nova izdelka za specifične potrebe kože.
Skin rescue balm: Ščiti, obnavlja in popravlja suho in dehidrirano kožo 48
ur, zagotavljajoč intenzivno vlaženje in prožnost. Nanesite zjutraj in zvečer.
9

Kiwi tehnologija (ekskluzivno za J&J): spodbuja tvorbo koži lastne
hialuronske kisline

9

Hialuronska kislina, Trehaloza & Anti-oksidanti

9

Bogata, „žametasta“ tekstura

9

Primerno za suho kožo

Night mask (overnight): Izboljša odpornost kože na dehidracijo in zgladi znake
utrujenosti v 1 noči. Nanesite in pustite delovati čez noč.
9



Hialuronski gel matrix

9



Vlaži 24 ur

9



Brez olja

9



Nelepljiva tekstura

9



Primerno za vse tipe kože

Bright Boost
Nova linija za nego obraza, ko začutite , da vaša koža potrebujete nekaj več kot le vlaženje, ne potrebuje
pa še »težke« anti-ageing nege. Aktivira naravni obnovitveni proces kože ter s tem pomaga preprečevati
staranje kože – za svetlejšo kožo in enakomernejši ten.

Dnevna gel krema

Nočna krema

Vlažilni fluid ZF30

Osvetlit. serum

9

✓ Za 10-krat pospeši površinsko naravno obnovo celic in povrne sijočo kožo

9

✓ Vlaži in zmanjšuje nastajanje melanina, izboljšuje tonus kože

9

✓ Preprečuje suhost, neenakomeren ten in tanke gubice

9

✓ Primerno za vse tipe kože

9

✓ Osvežujoč, cvetni vonj

9

✓ Lahka in mehka tekstura

Dvojni peeling
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Clear & Soothe
Težave s problematično kožo? Nimate mozoljev, a koža ima včasih »slab dan«? Želite čisto kožo, a ko tretirate
izbruh mozoljev imate občutek, kot da kaznujete ostali del obraza, rezultat pa je suha, razdražena koža.
Nova linija Clear & Soothe očisti, blaži in pomiri obremenjeno problematično kožo ter tako pomaga do zdravega
videza. Koži prijazna kurkuma je naravna sestavina, znana po tem, da je bogata z antioksidanti, ki delujejo
pomirjajoče in protivnetno. Ne-komedogene, lahkotne, brezoljne formule, ki ne luščijo ali izsušijo kože.

Clear & Soothe: Prva nemedicinska linija s kurkumo, za
blaženje & pomiritev kože, nagnjene k mozoljem
Čistilna pena

Maska

{

{

Vpije maščobo, ki maši

{

Nežno očisti & vlaži

pore in blaži obremenjeno,

obremenjeno, problema-

problematično kožo.

tično kožo - bogata,

S koži prijazno kurkumo in

mehka pena.

blagimi sestavinami, maska

{

vpije olje, ki lahko povzroči

blagimi sestavinami, naša

izbruhe mozoljev, hkrati

pena učinkovito odstrani

pa odstrani umazanijo in

umazanijo, ličila in ne-

ličila, ne da bi kožo preveč

čistoče, ki mašijo pore

izsušila, za uravnoteženo

brez luščenja, za mehko

kožo, zdravega videza.

kožo zdravega videza.

{

Takoj navlaži, pomiri in blaži

Osveži in pomiri problematično kožo – meglica s
kurkumo za hiter učinek in
zadovoljstvo vaše kože.

{

Popolna za zjutraj ali
kadarkoli vaša koža potrebuje
osvežitev čez dan.

Micelarni žele
{

Takoj odstrani ličila, hkrati

razdraženo, problematično

pa blaži obremenjeno

ko-žo – naša nemastna,

problematično kožo.

brezoljna vlažilna krema.
{

{

S koži prijazno kurkumo in

Vlažilna krema
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Meglica

{

Mehak žele se raztopi v kožo

Formula na vodni osnovi z

ter tako odstrani vse sledi

koži prijazno kurkumo naredi

ličil, tudi vodoodpornih, brez

kožo gladko in pomirjeno,

luščenja, za uravnoteženo

za zdrav videz kože.

kožo zdravega videza.

PREDSTAVLJAMO

Franck žitna kava Bianka Proja

Asortiman Franck Bianka napitkov iz žitaric in cikorije dopolnjujemo z
novo žitno kavo, ki je primerna za vse načine priprave.
Skrbno izbrana ječmen in cikorija se izvrstno dopolnjujeta v skodelici
odlične Bianka Proja žitne kave. Slastne karamelne note cikorije popolno
dopolnjujejo blago grenkobo ječmena.
Če se ti mudi, lahko Bianka projo samo preliješ z vročo vodo in napitek je
pripravljen. Če pa si vzameš čas, ti tvoja nova žitna kava ponuja pripravo v
džezvi, filtru, kafetieri ali french pressu.
Bianka proja ne vsebuje dodanega sladkorja, le naravno prisotne sladkorje.

Raziskave kažejo, da je 54% ljudi pri nakupu nove blagovne znamke ali proizvoda* pozornih na
dodatne koristi za zdravje .
Bianka proja je namenjena vsem, ki:
♥

skrbijo za uravnoteženo prehrano,

♥

skrbijo za aktiven način življenja,

♥

zahtevajo kakovostno prehrano.

*Nielsen Global loyalty Survey, Q1 2019: Baza, neoteženo: globalno 32054, Evropa 17031, Slovenija 500

Franck Cappuccino Golden Macaron
Predstavljamo novi Franck Cappuccino v zlati barvi.
Lanskoletni uspešnici, roza cappuccinu Raspberry Macaron, letos
dodajamo nov desertni napitek – Golden Macaron – za tiste, ki zanjo
uživati!
Poskusite nepričakovano kombinacijo
okusov novega Franck Cappuccina,
pripravljenega v topli ali hladni
različici.
okus

in

Kombinacija
barve

vrhunskega

zaradi

dodatka

kurkume in ingverja spominja na
priljubljeno »zlato mleko« ter ponuja
popolnoma novo doživetje in izkušnjo
pitja vašega priljubljenega napitka.
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Brežice, izpostavitev
Franck Cappuccino &Crema

HM Kamnik,
izpostavitev Bianka

Tuš C&C MB, izpostavitev
Franck Cappuccino

HM Škofja Loka,
izpostavitev Loka

S Zaloška, izpostavitev
Franck Crema
16

NA PRODAJNEM MESTU

SM Grosuplje, izpostavitev
Franck Cappuccino

Market Ribnica, izpostavitev
Franck Cappuccino

SM Zaloška, izpostavitev
Franck Crema

SM Kisovec, stojalo
Franck Cappuccino

S Zagorje, stojalo
Franck Cappuccino
17

NA PRODAJNEM MESTU

Dm Prevalje, končnica
elmex & Meridol

Dm Jožeta Jame, končnica
elmex & Meridol

Dm Mozirje, Hot
spot Elixir

HM Primskovo,
zaključek elmex

18

NA PRODAJNEM MESTU

IS Citypark,
končnica elmex

IS Citypark,
stojalo elmex

IS Citypark,
Sensormatiki elmex
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Pobrežje, končnica Ajax

HM Ptuj, stojalo Ajax

HM Šiška, končnica Ajax

HM SG, izpostavitev Ajax

20

NA PRODAJNEM MESTU

HM Postojna,
končnica Colgate
Palmolive

HM KP, končnica Colgate

IS Europark, izpostavitev
Colgate Palmolive

HM Šiška, končnica
Palmolive

IS VIČ, izpostavitev
Colgate Palmolive
21

NA PRODAJNEM MESTU
HM Jesenice, končnica
Johnson's

HM Rudnik,
Summer project

HM Šmartinska,
končnica Carefree
HM Šiška, končnica
Carefree&o.b.
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, končnica in
izpostavitev Listerine

HM Celje, končnica Neutrogena,
Carefree & o.b., stojalo Listerine
Leposana, končnica
Neutrogena
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NA PRODAJNEM MESTU

Drog. Tuš Ruski car,
končnica Neutrogena

Drog. Tuš Šiška,
končnica Neutrogena,
Piz Buin & Listerine

S Brod in S Grosuplje,
izpostavitev in končnica
Summer project
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NA PRODAJNEM MESTU

Tuš C&C MB, stojalo
Dr. Beckmann

HM Šiška, izpostavitev
Dr. Beckmann

Rudnidis, redna polica
Dr. Beckmann

S Postojna, stojalo
Dr. Beckmann
Tuš Planet KP, končnica
novosti Dr. Beckmann
25

NA PRODAJNEM MESTU

BB Mega LJ, otvoritev,
beauty kotiček

BB Mega Rudnik,
izpostavitev Remington

BB Mega NM, izpostavitev
Remington

26

NA PRODAJNEM MESTU

HM CE, izpostavitev
Beauty

HM Šiška, izpostavitev
Beauty

SM Šentjernej,
izpostavitev Beauty

HM Primskovo,
končnica Beauty
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NA PRODAJNEM MESTU

Harvey Norman LJ,
izpostavitev Russell Hobbs

Harvey Norman CE,
izpostavitev Russell Hobbs

Harvey Norman NM,
izpostavitev Remington
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MIND, BODY & SOUL

Nasveti za samopomoč pri prehladih

Če bi se letošnjo zimo radi obvarovali pred gripo in prehladom, je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za
učinkovito preventivo. To pomeni, da si je treba redno umivati roke in uživati dovolj vitamina C ter ameriški
slamnik. Obenem pa se proti prehladu in gripi lahko borite tudi s pomočjo prave prehrane. Ponujamo
vam nekaj jedi, uživanje katerih lahko močno pripomore k temu, da boste to zimo »zdravi kot dren«.

Piščančji juhi nekateri pravijo tudi naravni penicilin, saj
naj bi imela številne zdravilne učinke. Krožnik vroče
krepčilne jedi pomaga odmašiti dihalne poti, poleg tega
je tudi izredno hranljiva, torej je odličen vir energije za
ves dan. Nikar ji ne pozabite dodati veliko zelenjave,
vključno s čebulo in česnom, ki sta znana po svoji
neizmerni zdravilni moči.
Nekateri ljudje pri zdravju prisegajo na česen, hren, čili
ter razne pikantne omake, ki pomagajo odmašiti dihalne
zapore. Zato pozimi pripravljajte veliko indijskih jedi
oziroma takih, ki vsebujejo omenjene sestavine, ali pa
pripravljenemu klasičnemu obroku enostavno dodajte
malo pikantne omake.
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Česen, ta dišeča čebulnica, vsebuje aromo, imenovano alliin, ki deluje kot dekongestiv. Prav tako naj bi česen
deloval kot antioksidant in uničeval proste radikale, aktivne kisikove molekule, ki poškodujejo celice, zato naj
bi ga v zimskih dneh vsakodnevno vključevali na naš jedilnik.

Poskrbite, da boste v telo vnesli dovolj tekočine.
Namesto kave, gaziranih in sladkih pijač, pijte veliko
vode in naravnih sadnih sokov (najbolje, da jih kar
sami iztisnete iz svežega sadja). Privoščite si lahko
tudi tople napitke, predvsem bezgov, kamilični ali
metin čaj ali kozarec tople vode z rezino limone.

Pozimi imejte doma vedno dovolj sadja, predvsem citrusov, ki so bogat vir vitamina C. Več tega za zdravje sila
pomembnega vitamina morate v telo vnesti zlasti kadilci, ki ste zaradi svoje razvade več na mrazu in tako bolj
izpostavljeni prehladom in okužbam dihal. Če mislite, da lahko vitamin C v telo vnesete samo preko agrumov,
se močno motite. Veliko ga je namreč tudi v krompirju, zeleni papriki, jagodah in ananasu, zato ta živila redno
uvrščajte na svoj jedilnik.
Losos je bogat vir vitamina D, ki naj bi glede na rezultate nedavne raziskave ameriških strokovnjakov pomagal
preprečevati okužbe dihal. Dovolj bo že, če užijete vsaj 300 gramov te vrste ribe na teden.

Ingverjev čaj je znan po tem, da blaži kašelj in vročino. Številni so
prepričani, da sveže ingverjeve korenine pomagajo zdraviti kašelj in
vročino, ki sta pogosta spremljevalca prehladov in grip. Skuhajte si
ingverjev čaj: skodelico vrele vode prelijte čez dve žlice sveže naribanega
ingverja, pustite stati 5 do 10 minut in okusen topel napitek je pripravljen.

Ne pozabite
Vsakodnevno uživanje mastnih jedi ter živil z visoko vsebnostjo sladkorja, preskakovanje obrokov in velike
količine kofeina vas lahko naredijo bolj dovzetne za sezonske bolezni, kot sta prehlad in gripa. Zato poskrbite,
da boste uživali veliko polnozrnatih izdelkov, sadja, zelenjave in manj mastnih beljakovin, ki bodo pomagale
ohraniti imunsko odpornost. Ta živila vam to zimo namreč lahko služijo kot oklep, ki vas bo ščitil pred prehladi,
gripami in drugimi boleznimi dihal.

Vir: vizita.si
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6 pomembnih načel spletnega bontona (netikete)

V sodobnem poslovnem sporočanju je elektronska
pošta sestavni del vsakdana v vseh delovnih okoljih.
Tudi pri netiketi (omrežnem bontonu) veljajo – tako kot
splošno na področju poslovnega bontona – pravila
obnašanja in načela, ki jih moramo spoštovati.

1. Natančnost
Pri pisanju različnih podatkov (zneski, datumi, čas in kraj dogodka) bodimo zelo natančni. Zelo nerodno je
namreč, če nas prejemnik sporočila popravlja ali sprašuje o nečem, kar bi mu morali napisati že ob prvem
stiku.

2. Verodostojnost
Pri pisanju bodimo verodostojni, kar je sicer povezano tudi z natančnostjo. Pišimo le o tistem, kar dobro
poznamo. Pri tem ne prirejajmo podatkov, pišimo razumljivo. Podatki morajo biti preverljivi. Tudi s tem si
ustvarimo ugled pri poslovnem partnerju oziroma stranki.

3. Vljudnost
Visoka stopnja vljudnosti izraža naše poznavanje bontona in odnos do družbe, posameznikov in delovnega
okolja, v katerem smo. Prijazen nagovor, ki se nadaljuje v vljudno osrednje sporočilo in konča z ustreznim
pozdravom, bi morali pisati v vseh pisnih okoliščinah ne glede na naš odnos do naslovnika. To pa pomeni, da
tudi pri internem dopisovanju (npr. sporočilo sodelavcu), ki je bolj subjektivno, prav tako upoštevamo pravila
bontona. Torej ne ukazujemo, ne žalimo in ne uporabljamo nespodobnih izrazov. Uporabljamo ˝čarobni
besedi˝ hvala in prosim. Ko npr. zaprosimo pri internem ali zunanjem komuniciranju po elektronski pošti za
določen podatek, pojasnilo …, se po prejetju zahvalimo vsaj z besedico hvala. To nam ne vzame veliko časa,
veliko pa pove o našem značaju, poznavanju bontona in poslovni (ne)odličnosti.

4. Objektivnost
V sporočilih poslovnim partnerjem ni prostora za sentimentalizem in neformalni način sporočanja. To
pomeni, da pri resnem poslovnem komuniciranju ne naslavljamo naslovnika z Dragi, Ljubi, prav tako ne
uporabljamo pomanjševalnic in ne ˝lepimo˝ zraven besedila srčkov, smeškov…
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5. Pravočasnost
Na prispelo elektronsko pošto odgovorimo čim prej, najkasneje pa v 24 urah. Če sporočilo zahteva daljši
vsebinski odgovor, ki je celovitejši ali pa trenutno nimamo časa zanj, vsaj s kratkim odzivnim sporočilom
povejmo naslovniku, da mu bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Čeprav je morda sporočevalec
vključil pri pošiljanju možnost videnja, ali smo prebrali sporočilo, to ni dovolj. Moramo se pisno odzvati.

6. Profesionalnost
Do prejemnika sporočila ohranjamo profesionalni odnos ne glede na najin medsebojni odnos, morebitno
jezo, zamere ali karkoli drugega, kar ni povezano z delom, ampak se dogaja na najini osebni ravni. Zato smo
osredinjeni na vsebino in namen sporočila, ki ga ustvarjamo. Ohranjati profesionalni odnos v vseh okoliščinah
je ena najvišjih stopenj samonadzora in obvladovanja komunikacijskih veščin.
Seveda pa vse, kar smo napisali, še enkrat preverimo, preden stisnemo tipko ˝pošlji˝

Vir: prelistaj.si
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Vse najboljše
vsem slavljencem,
ki so praznovali
svoj praznik!

Nov napis Lomas 25 let krasi tudi tovornjak.
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HOROSKOP
Oven

Rak

Čakajo vas veliki premiki na ljubezenskem področju.

V začetku meseca vas čakajo pomembna srečanja.

Možni so konflikti s partnerjem, zaradi njih na številna

Sprva boste nekoliko zadržani, potem pa se boste

vprašanja ne boste dobili odgovorov. Obstaja nevarnost

zelo hitro sprostili in začeli izražati svoja čustva in

izdaje in nezvestobe. Na kariernem področju vas čaka

pričakovanja. Vzpostavite nove stike in se osredotočite

naporen začetek oktobra, od 19. pa se bodo razmere

na prijetno vzdušje medosebnih odnosov. V ljubezni

pričele spreminjati na bolje. Okrog 23. oktobra se bo z

in družinskih odnosih je nekaj negotovosti. Če si boste

nenadnim povečanjem dobička vaše finančno stanje

namesto sprejemanja resničnosti zapirali oči, je povsem

izboljšalo. Kar zadeva ljubezen, bi morali razčistiti

možno, da se bodo razmere še poslabšale. Poskusite

situacijo do konca meseca, vendar je treba rešiti še

najti skupen jezik. Sreča se bo vrnila po 15. oktobru.

nekaj majhnih stvari. Ne oklevajte predolgo, preden

Čakajo vas nove priložnosti in izboljšanje finančnega

ukrepate, ne izgubljajte dragocenega časa.

položaja. Jesen vam napoveduje svetlejšo prihodnost.

Bik

Lev

Oktober se bo začel mirno. Če želite v tem mesecu

Če iščete rešitve za svoje težave, jih boste lahko našli

narediti napredek in narediti velik korak naprej, so

od 13. oktobra naprej. Idealna rešitev za vas bi bila, da

možnosti dobre, vendar morate biti potrpežljivi. Tako

se aktivno vključite v reševanje te situacije in uporabite

na področju ljubezni kot v družinskem krogu zvezde

vsako, tudi najmanjšo priložnost, ki se vam bo prikazala.

priporočajo, da igrate na karto preudarnosti. Šele 22.

Okrog 19. oktobra se lahko vzdušje na poslovnem

oktobra bo zapihal nov veter in začel odnašati neprijetne

področju zaplete, s sodelavci boste imeli slab odnos,

spomine. Izstopite iz preteklosti, kar vam bo prineslo

a jim, ker ste ponosni lev ne boste dovolili, da bi vas

blaginjo. Ne vpletajte se v konflikte in ne postavljajte

spravile s tira. Ne skrivajte svojih ambicij. Rešili se bodo

ultimatov.

marsikateri konflikti v ljubezni in družini. Konec meseca
nekateri planeti pošiljajo pozitivne vibracije v vašo smer,
dobili boste nov polet.

Dvojčka
Oktober je mesec, v katerem se boste najprej želeli
nekoliko distancirati od drugih, biti sami in razmišljati,

Devica

vendar mnogi v vašem okolju tega ne bodo razumeli.

S prihodom jeseni se bo vaša strast umirila, a Venera še

Poskusite jih razumeti, preden zapadete v konflikt.

naprej vpliva na vas in pušča odprta vrata v pričakovanju

V

odnosu

priložnosti in sreče. Ne bojte se in namesto, da se

primanjkovalo stabilnosti, a od približno 15. oktobra

začetku

meseca

bo

v

partnerskem

delate ravnodušne, prevzemite pobudo. Od začetka

se bodo razmere občutno izboljšale. Uživajte in

meseca se bo raven stresa zmanjšala. Bolj se potrudite

izkoristili odlično družinsko vzdušje okoli 22. oktobra

na čustvenem področju. Ljubezen in družina bosta v

in se pogovorite o vseh vrstah skupnih dejavnosti

središču vaših prioritet, vaši otroci pa bodo temelj vaše

in projektov. Ne bodite trmasti, bodite bolj odprti za

sreče. Z morebitnimi težavami se ni težko spoprijeti, če

mnenja drugih ljudi.

opazujete podrobnosti in sprejemate modre odločitve.
Če razmišljate o velikih projektih, bo vpliv planetov na
vaši strani.
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Tehtnica

Kozorog

Živite v sanjah in domišljiji, prave težave pa skrivate pod

Jesen bo za vas ugodna, čustva bodo intenzivna in močna,

preprogo. Čaka vas strast in možne so nepremišljene

vaša intuicija pa je na najboljšem mestu, ničesar ne boste

odločitve. Zelo ste zaželeni, tako na delovnem področju

zamudili. Od 12. oktobra se bodo priložnosti pojavljale ena

kot doma in v ljubezni. Zaradi pozornosti drugih se

za drugo in če želite poudariti svojo ustvarjalnost, boste

počutite vrhunsko, vendar se morate v nekem trenutku

imeli za to veliko možnosti. Se sprašujete, ali se vam bo

nekoliko spustiti na tla. Od 22. oktobra vam bo planet

začetek projekta splačal, bo, le pojdite naprej in zavrnite

prinesel težko obdobje in veliko ljubezensko preizkušnjo.

dvome! Če razmišljate o kakršnih koli spremembah na

V delovnem okolju lahko manjše težave zmotijo vaše

osebnem področju, jih naredite, ne da bi se spraševali

odnose s sodelavci, bodite bolj strpni in mirni.

o preteklosti. Vaše dojemanje ljubezni bo drugačno. Za
premagovanje čustvenih strahov vam bodo planeti dali
potreben zagon, da se boste premaknili naprej in se
naučili verjeti vase in druge. V družini bo vladalo mirno in
harmonično vzdušje.

Škorpijon
Rojenim v znamenju škorpijona oktober obljublja novo
stopnjo odprtosti za ideje. V ospredje prihaja ljubezensko
dogajanje. Boste bolj samozavestni. Zvezde priporočajo,
da se odprete novim znancem in morda celo novi ljubezni.

Vodnar

Uživali boste v interakciji z naravo, izkoristite to priložnost

Bo vam jeseni uspelo v svoje življenje vnesti več

in si privoščili dolg sprehod po gozdu. Od približno 14.

odločnosti? Na področju ljubezni se boste bolj zavedali

oktobra bo vaše čustveno in ljubezensko dogajanje

svojih občutkov. Nadaljujete svojo zastavljeno pot brez

zelo

bodo

hrupa in boste dosegli cilj. Če so v preteklosti nekatera

preusmerile tok stvari, in če ste načrtovali potovanje, se

vprašanja ostala nerešena, boste sedaj nanje končno

bo morda odložilo za nekaj časa.

dobili odgovore. To jesensko obdobje izkoristite za

intenzivno.

Nepričakovane

spremembe

začetek novih projektov ali načrtovanje potovanja v
zimskem obdobju. V romantični zvezi boste imeli prijetno
ravnovesje. Na kariernem področju boste imeli več

Strelec
Zvezde vas imajo rade! Začetek meseca bo precej

dela in boste bolj obremenjeni. Pojdite že na zaslužene
počitnice.

miren. V drugem tednu se bodo dogodki pod vplivom
planetov začeli premikati in pospeševati. Na področju
ljubezni boste doživeli dinamične spremembe. Na
kariernem področju vas čakajo veliki projekti. Pred vami

Ribi

so ugodni sestanki, vaša pričakovanja bodo poplačana,

Vaš um tava, živite v sanjskem svetu. Na začetku meseca

komunikacija pa se bo nadaljevala, če je bila v mirovanju.

boste z lahkoto naredili vse, kar ste si zadali. Od približno

Sodelavci vas bodo podpirali. Lahko pa pričakujete nekaj

10. oktobra boste čutili preobrazbo na številnih področjih.

sprememb v osebnem življenju, vendar brez skrbi, vse

Meglene situacije v ljubezni postajajo jasnejše in ne boste

bo lepo in pozitivno. Če potrebujete finančno podporo

več podvrženi močnemu vplivu strasti. Odločitve, ki jih

za karierni razvoj, je to obdobje izjemno ugodno za

sprejemate, so poštene in pravilne. Nekje od 21. oktobra

pridobitev sredstev.

dalje vas čakajo družinske skrbi, ki bodo vplivale na vaše
vsakdanje življenje. Obvladate svoja čustva, razmislite
in boste našli izhod iz situacije. Namesto da bi preživljali
čas pred televizijskim zaslonom, uživajte v druženju s
prijatelji. Prijatelji so vaša največja podpora v oktobru.
Vir:citymagazine.si
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