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BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Sreča je čudežni prah, ki ga narava iz svojih angelskih rok strese v naše naročje, da ga čuvamo in 
negujemo z medsebojno toplino in razumevanjem, s prijateljsko iskrenostjo in pomočjo. Želim vam 
mnogo čudežnega prahu, poguma, zdravja in izpolnitev želja v prihajajočem letu!

O ja, tukaj je. Zima namreč. Tudi, če so temperature bolj podobne jesenskim in mesta še ni pobelil 
sneg, to zaznamo z vsemi čutili; hladen zrak, ki ga prinese z bližnjih  vrhov, nas zareže v nosnice...
in se prijetno meša s toplim vonjem po pečenem kostanju ter prazničnimi vonjavami cimeta v 
kuhančku in medici.
Mesta dobivajo praznično podobo, izbložbe že nekaj tednov prej, otroci pišejo pisma dobrim 
možem, ki nas obiščejo v zadnjih tednih leta, vsi razmišljamo, kako obdarovati najbližje, 
kje bomo dočakali zadnji dan starega in nazdravili novemu letu...Prijetne skrbi, ni kaj.
Med norijo zadnjih tednov poskusite malo upočasniti svoj korak, postojte za trenutek, 
ozrite se okoli sebe, globoko vdihnite prijetne vonjave, zaprite oči in si predstavljajte 
tisto, kar si za nslednje leto najbolj želite...stisnite pesti, zadržite dih, naj bo želja res 
iskrena...Pustite se presenetiti! Dobrodošli na naslednjih straneh!
Maja
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Pozdravljeni LomASovci,

Vedno mi je težko začeti s pisanjem…
Letos sem se odločil, da povsem enostavno povem kar mislim. 
In letos bom izpustil tarnanje glede krize, padanja potrošnje,… mislim, da je čas, da se 
sprijaznimo s situacijo kakršna je in nadaljujem od tu dalje. 

Kaj vam želim povedati?
Ja to, da sem vesel in srečen, da smo super tim, da super delamo in da imamo še bolj super 
rezultate…

Predno nadaljujem moram vseeno nanizati nekaj številk:

¨ Za letošnjimi cilji bomo zaostali okoli 7%
¨ Vseeno bomo lansko leto presegli za okoli 6%
¨ Za naslednje leto imamo predvideno 8% rast prodaje
¨ Lomas bonus nam je povišal letno plačo za 3,3%, ob ničelni letni stopnji inflacije
¨ Gregor Demšar in Mateja Umek sta si prislužila jubilejno nagrado za 10 let v Lomasu
¨ Že 15 let pa soustvarjajo našo zgodbo Teja, Andrej, Alenka in Damjan

Pa naj bo dovolj za tole praznično številko Lomastimesa.

Naj nadaljujem…
Za nami je še eno uspešno leto! 
In če verjamete ali ne sem res zelo vesel, da bomo (smo) tudi letos izplačali še eno celo, 13. plačo. 
Nagrado za dobro delo in še boljše rezultate!!!
Zaslužili smo si jo do zadnjega centa!!!

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

Vesele Božične praznike
in

Srečno Novo leto 2015!

Samo
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Pri našem principalu Johnson&Johnson so zaključili nagradni natečaj za najbolj uspešno 
lansiranje blagovne znamke Le Petit Marseillais v regiji. Osvojili smo odlično drugo mesto, kar je 
ekipi prineslo nagrado v vrednosti 10.000 €!
 
Hvala lepa vsem in vsakomur posebej za to res izjemno izpeljano lansiranje.

NAGRADA
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MARKO ODKRIVA NEW YORK
Pripravil: Marko Dolinar

V zadnjem letu je bilo na ekipi Prehrane ogromno sprememb – v začetku leta smo začeli z novo 
blagovno znamko Franck, povečala se je potna služba na terenu, da pa so bili izzivi še večji, 
je v pisarni manjkala najizkušenejša članica ekipe – naša Barbara. Zato sem se odločil, da si 
po njenem povratku privoščim malo bolj konkreten dopust. Tako je padla odločitev in konec 
septembra sem se odpravil v New York. 

Nočni pogled na mesto z Empire State Buildinga

New York je po številu prebivalcev največje mesto Združeni držav 

Amerike in že več kot stoletje predstavlja eno najpomembnejših 

svetovnih trgovskih in finančnih središč, zaradi svojega 

globalnega vpliva na področju medijev, politike, zabave in mode 

pa se uvršča med največja svetovna mesta. Mesto je sestavljeno 

iz petih okrožij: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens in Staten 

Island, pri čemer je Manhattan tisti, ki predstavlja središče mesta 

in kjer so vse znamenitosti, ki si jih predstavljaš pod imenom 

New York. Tu je Wall Street in slavna 5. avenija, tu je Empire State 

Building, ki je po zrušitvi dvojčkov za kratko obdobje ponovno 

postal najvišja stavba v mestu. Sedaj je to vlogo ponovno prevzel 

Freedom Tower, ki so ga postavili v neposredni bližini porušenih 

stolpnic. Tu je tudi Times Square, ki predstavlja osrednji trg v 

mestu in Central park – pljuča New Yorka.

Mesto, kjer se je težko izgubiti

Prva stvar, ki ti pade v oko, ko stopiš na ulice New Yorka, je 

preprostost prometnega sistema. New York je daleč od 

evropskih mest, kjer je polno malih, ukrivljenih ulic. Tu so ulice 

urejene zelo preprosto: avenije potekajo vzdolž otoka, ulice 

pa pravokotno na avenije, zato se je praktično nemogoče 

izgubiti. Izjema je le skrajni spodnji del Manhattna, kjer so 

ulice urejene po evropskem sistemu, kar je posledica dejstva, 

da so mesto prvi naselili Nizozemci. Kljub preprostemu 

mrežnemu sistemu ulic, pa mi je kar nekaj preglavic delala 

orientacija, ko prideš na površje iz podzemne železnice, saj 

sem skoraj vedno prehodil eno ulico v napačno smer, da sem 

ugotovil, da moram v drugo stran.
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New York je po statističnih podatkih najvarnejše ameriško 

mesto in moram reči, da v osmih dneh nisem niti enkrat dobil 

občutka, da je mesto nevarno, kot je to prikazano v medijih. 

Prav nasprotno, ljudje so izredno prijazni, kar sem občutil prvi 

trenutek, ko sem se s kovčkom v roki zbegano obračal, kam 

moram iti. Prvi mimoidoči se je ustavil in mi prijazno razložil 

na kateri vlak moram iti, da pridem do svojega cilja. Res pa 

je, da zgornje velja le za središče Manhattna, saj je slika v 

Brooklynu, kjer sem imel hotel, rahlo drugačna. Po pločnikih 

so ležale vrečke s smetmi, pa tudi pot od železniške postaje 

do hotela v temi ni bila ravno najbolj prijetna. Vendar pa je bila 

to edina slaba plat tega potovanja.

Ogled mesta na hitro

Prvo jutro sem 

še bolj previdno 

odkrival bližnjo 

okolico hotela 

in podzemno 

železnico, že 

naslednji dan 

pa sem se na polno zapodil v največje znamenitosti New Yorka. 

Najprej sem si kot največji turist privoščil krožno vožnjo z 

odprtim avtobusom, na katerem vodič izčrpno poda poročilo 

o vseh največjih znamenitostih Manhattna. Prav neverjetno je, 

kako so Američani ponosni na vse, kar imajo. Vsako malo bolj 

nenavadno stavbo prikažejo s takim prvinskim navdušenjem, 

kot da gre za res nekaj zelo posebnega. Resnično so mojstri 

trženja. Tovrsten ogled je odličen za nekoga, ki si želi mesto 

ogledati na hitro, ker pa sem bil v mestu več kot teden dni, sem 

si največ stvari ogledal peš. Tako sem se takoj po krožni vožnji 

povzpel še na Top of the Rocks in zvečer še na Empire State 

Building, ki ponujata res veličasten razgled na celotno mesto.

Wall Street in Ground Zero

Kot diplomantu finančne smeri, je bil obisk Wall Street obveza. 

V samem srcu finančnega sveta domuje največja borza na 

svetu – Newyorška borza, ki dnevno ustvari toliko prometa z 

vrednostnimi papirji, 

kot celotna Slovenija 

proizvede v štirih 

letih. Poleg borze pa 

je bil obvezen tudi 

ogled finančnega 

muzeja. Po hitri 

tipični malici na ulici 

– hot dog-u, pa še 

skok na območje, kjer 

sta bila septembra 

2001 porušena dvojčka 

WTC – Ground Zero.Razgled z vrha stolpnice Rockefeller

Simbol zahodnega kapitalizma – 

Newyorška borza
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Ground Zero – na mestu, kjer so bili včasih temelji 

dvojčkov, so danes vodnjaki, ki opominjajo na tragični 

dogodek

Simboli, uporabljeni v filmski industriji, so prisotni 

na vsakem koraku – na sliki stavba, v kateri so 10 let 

»prebivali« Prijatelji

Kako mogočni so nebotičniki, se zaveš šele, ko stojiš tik 

pod njimi – na sliki Freedom Tower, novi WTC

Ulice v središču mesta so živahne 24 ur na dan

Central Park – zelena oaza sredi mesta

O 11. septembru je bilo napisanega že marsikaj, pa vendar, 

ko stojiš na mestu, kjer je nekoč stal ponos kapitalizma, te 

strese. Sredi svetovne finančne prestolnice zeva praznina, ki 

Američane stalno opominja, da so ranljivi.

Menda je bil prav teroristični napad tisti, ki je ponovno povezal 

prebivalce tega mesta in prav zaradi tega so ljudje v New 

Yorku tako prijazni in pripravljeni pomagati. Še vedno pa je 

prisoten tudi strah pred novimi napadi, kar se odraža v stalni 

prisotnosti policije na vseh turističnih točkah. Tudi sem sem 

moral iti kar nekajkrat skozi naključno kontrolo nahrbtnikov, 

tako na ulici kot tudi na podzemni.
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Brooklyn Bridge in Kip Svobode

Brooklynski most in Kip svobode sta ikoni, ki sta v TV medijih 

največkrat prikazani, zato je obisk teh dveh znamenitosti 

resnično nekaj posebnega, no, pa tudi najbolj obiskanega 

s strani turistov. Že zgodaj zjutraj sem se peš podal preko 

mostu v Manhattan potem pa direktno na Kip Svobode, saj je 

potrebno na trajekt, ki pelje na otok, čakati tudi do 3 ure.

Vendar pa je vredno čakanja. Ko se s trajektom približuješ 

otoku, na katerem se nahaja kip, se ti odpre prizor, kakršnega 

Pogled na južni del Manhattna

so uzrli številni priseljenci, katere je »Lady Liberty« pozdravila 

ob prihodu v Ameriko – prizor, ki ti vsekakor ostane v spominu.

Kaj drugega še povedati o New Yorku, o katerem je že tako 

veliko napisanega? Mesto moraš enostavno izkusiti… Zanj 

pravijo, da sta samo dve možnosti: ali ti je všeč ali pa ne. Meni 

je bil vsekakor všeč, pa sem odkril le delček vsega, kar ponuja. 

In bolj ko gre h koncu članek, bolj sem prepričan, da se bom 

v New York še vračal. Do takrat pa se bom vsake toliko časa 

spominjal prvega obiska s slikami, ki jih delim z vami na teh 

straneh.

Brooklynski most, v ozadju ManhattanKip rimske boginje svobode je darilo francoskega 

ljudstva Američanom, postavljen je bil ob stoti obletnici 

neodvisnosti ZDA
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Otroci v Burmi z Reach zobno ščetko in Colgate zobno pasto - darilo Lomasa

Movembrčki
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OBISK TOVARNE FRANCK V ZAGREBU
Pripravila: Maja Logar

Za dobro opravljeno delo ob obisku principala, smo za nagrado dobili povabilo na obisk tovarne 
Franck v Zagrebu.

Ob prihodu nas je sprejel 

gospod Hrvoje Bujan, ki je v 

Francku zadolžen za prodajo. 

Pospremil nas je v sejno 

dvorano, kjer nas je presenetil 

prijazen bar z dvema odličnima 

baristoma ter široko izbiro 

kave, čaja in prigrizkov iz 

Franck asortimana. Kar ti srce 

poželi... 

In čeprav smo ravno dobro popili jutranjo kavico, smo si z veseljem privoščili še eno. Mmmmm, res je bila kot mora biti...

Po kavici je prišel na vrsto ogled proizvodnje. Pod strogim 

nadzorom vodje smo si morali nadeti zaščitna oblačila...

... in že smo bili pripravljeni.

Izvedeli smo mnogo zanimivh stari: od tega koliko kave na leto 

spražijo, da so edini v svetu, ki kavo najprej spražijo in šele 

nato delajo mešanice, koliko kave se spraži v eni šarži, kakšna 

je kalorična vrednost kave (koliko toplote odda pri gorenju) in 

še veliko drugega. 

Ves čas pa nas je 

spremljal čudovit 

vonj pražene kave...

Več podrobnosti in 

zanimivosti pa na 

naslednjih straneh...
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Po ogledu sta se nam pridružila direktor marketinga ter sin 

lastnika podjetja, ki je za nas pripravil še kratko predstavitev 

podjetja, nekaj podatkov ter načrte in pričakovanja za 

naslednje leto.

Dan smo zaključili v prijetni restavraciji, kjer nas je s svojo 

prisotnostjo počastil lastnik podjetja Franck, pridružil pa se 

nam je tudi gospod Michael Markota.

Vse, od predjedi do sladice je bilo res vrhunsko in je na kar 

najlepši način zaokrožilo naše druženje.

Zanimivosti o kavi...

Redki so tisti, ki svojega dne 
ne začnejo s skodelico kave, 

pitje kave pa je za mnoge 
ritual brez katerega si jutra 

ne predstavljajo. Pa ste se 
kdaj vprašali, kaj točno se 

nahaja v tej skodelici? Zakaj 
je neka kava finejšega okusa 

od druge ali pa kako točno 
kava nastane? Večina nas o 

tem sploh ne razmišlja saj 
preprosto le uživamo...

Obstaja pa nekdo od katerega ocene je odvisno, kaj boste našli v svoji skodelici 

kave. To je „master cupper“, oseba zadolžena za razvoj in preverjanje kvalitete kave. 

Njegova naloga je, med drugim, tudi redno poizkušanje kave tekom dneva, kar se 

redno izvaja tudi pri enem od najuspešnejših hrvaških proizvajalcev in izvoznikov 

prehrambenih proizvodov, z vodilnimi pozicijami v kategorijah kave, čajev in 

prigrizkov.

Surova kava raste v tropskem in subtropskem področju, oziroma na področju okoli 

ekvatorja, kar 70 držav v tem področju spada med proizvajalce kave. Plod raste na 

drevesu kave, čeprav je le-to bolj podobno grmu, obira pa se v določenem obdobju 

zorenja. Potem sledi predelava, ki vključje niz procesov, da bi na koncu dobili zrno 

surove kave, ki se najpogosteje pakira v vreče iz jute, pripravljene za pošiljke širom 

sveta.
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Pot kave

Iz držav, kjer jo vzgajajo, kava do nas prihaja preko raznih 

evropskih luk. Po odobritvi vzorca, se pošiljka spremlja ves 

čas; med skladiščenjem, pred natovarjanjem na kamione 

v luki ter pred sprejemom v Franckove silose za surovo 

kavo. Glede na to, da ima Franck popolnoma avtomatiziran 

sistem proizvodnje, so vse te predkontrole nujne za enako, 

nespremenjeno kvaliteto kave tekom cele poti.

Dnevno v Francku »cupper« poizkuša številne vzorce raznih 

porekel. Namreč, vsaka kava dobi ime glede na državo 

porekla oziroma „origin“, kot naprimer Gvatemala, Kostarika, 

Meksiko, Etiopija itd. Potrebno je mnogokrat poskusiti kavo, 

da bi lahko zagotovili, da bo vsaka skodelica, ki jo potrošnik 

drži v roki, dobra. A kako priti do tega da „master cupper“ v eni 

skodelici kave prepozna eno in edino?

To je težko reči, saj mora imeti oseba, ki se s tem poslom 

ukvarja zelo pretanjena čutila, poleg tega pa so ključnega 

pomena izkušnje ter mnogo popitih skodelic kave. Dnevno 

v povprečju „master cupper“ v Francku poskusi tudi do 50 

skodelic. Na koncu je vse odvisno od, „master cupper-ja“ in 

njegovih ali njenih preddispozicij. A poleg tega, da je potrebno 

prepoznati vse nianse, jih je treba znati še opisati. Gre za 

neprestano treniranje. Pri cupping metodi evaluacije kave je 

pomembno omeniti , da so natrenirana čutila zelo pomembna, 

zato se kava ne popije temveč izpljune, glede na to, da gre za 

velike količine kofeina.

Kako Franck izbere najboljše surovine? – Nič ni prepuščeno 

naključju!

Ko vzorec kave pride do razvojnega tima, se pregleda izgled 

dobesedno vsakega zrna surove kave ter preverja možna 

prisotnost napak v teh zrnih. Kava je organska snov in je 

normalno, da obstajajo tudi kakšne anomalije, Obstajajo 

različne kategorije napak med katerimi so naprimer črno 

zrno, lom ali poškodovanost in druge. Imenujejo se defektna 

zrna, saj vplivajo na okus kave v skodelici. Kvalitetnejša kava 

ima manjše število napak, manj kvalitetna pa več.

Po tem se izvedejo fizikalno-kemične analize, v kar spada 

naprimer vlaga v vzorcu surove kave, granulacija in drugo 

nato pa se kava spraži.

Praženje je umetnost. Treba je vedeti, kako pravilno spražiti 

kavo, da bi bila vrhunska. Lahko imate najkvalitetnejšo 

surovino a če ni pražena v za njo optimalnih pogojih, jo boste 

neostavno uničili in iz nje ne boste dobili tistega, kar vam 

resnično lahko da.

Vsaka vrsta kave je specifična a enako zahteva posebej 

prilagojen proces praženja, da bi iz vsake od njih dobili tisto 

najboljše, kar zrno skriva. Proces praženja je zelo kompleksen 

in pomeni prilagoditev in naravnavanje različnih parametrov, 

ki vplivajo na končen izdelek v skodelici. To pa je že prava 

umetnost.

Po praženju se vzorec zmelje ter pripravi za zadnjo in hkrati 

najpomembnejšo fazo evaluacije vzorca – „cupping“ oziroma 

organoleptično analizo, kjer so čutilne sposobnosti kot tudi 
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izkušnje master cupperja odločilni. Pomeni, če se v skodelici 

kave opazijo negativna odstopanja v okusu in vonju, se vzorec 

takoj zavrne, kar pomeni, da pošiljka kave, katere vzorec se je 

analiziral ni sprejemljiva za našo proizvodnjo.

Kako pomembna so prav čutila in izkušnje master cupper-ja 

potrjuje tudi dejstvo, da se vzorci surove kave ne sprejmejo 

vkolikor niso dobili odobritve master cupper-ja, ne glede na 

vse predhodne fizikalno-kemične analize, katerih rezultati so 

lahko v skladu s standardi.

Naša čutila so še vedno nenadomestljiva, kljub vsem merskim 

inštrumentom, ki so na voljo. Če „master cupper“ začuti, da 

so v določenem vzorcu kave v skodelici prisotne negativne 

komponente in da nima tiste polnosti, aromatičnosti in 

polnega bogatstva okusa, za katere ve, da bi jo morala imeti, 

se ta vzorec zavrne.

To je ta odgovornost tega dela in dela celotne razvojne ekipe, 

saj se na osnovi 300 do 500g vzorca odloča o nakupu zelo 

velike količine kave, ki lahko doseže tudi preko 50 ton.

Kava – več kot napitek

Kava predstavlja pomembno družbeno 

komponento in prav to resnično 

uživanje v skodelici kave je za mnoge 

pravi ritual in svojevrstna tradicija pa 

tudi en redkih napitkov, ki nas zjutraj 

uspešno »zažene«.

Kot vodilni proizvajalec kave na 

Hrvaškem, je Franck ponosen na 

dejstvo, da je v več kot 120 letih obstoja 

dal svoj delež v izgradnji prav te kulture 

uživanja v kavi ter krepljenju 

percepcije in imidža kave 

kot svojevrstne družbene 

povezave.

Franck prispeva k 

trajnostnemu razvoju 

globalne proizvodnje kave.

S ciljem, da aktivno sodeluje 

in prispeva k trajnostnemu 

razvoju globalnega 

trga kave, se je Frank v 

začetku leta pridružil 

izbranemu krogu vodilnih 

evropskih proizvajalcev in trgovcev s 

kavo, združenih v neprofitno društvo 

International Coffee Partners (ICP).

V sklopu ICP, podjetje finančno in 

svetovalno deluje s ciljem krepljenja in 

nudenja podpore malim pridelovalcem 

kave pri uvajanju trajnostnih praks, 

ki jim omogočajo povečanje in 

boljšo kvaliteto pridelka, večjo 

konkurenčnost, učinkovitejši pristop na 

trg ter izboljšanje delovnih in življenskih 

pogojev. Prednosti za Franck, kot tudi za 

ostale člane ICP, niso finančne narave, 

temveč se odražajo skozi zagotavljanje 

dostopnosti najboljše možne kvalitete 

surovine, kar se naprej prenese na 

potrošnike.

Za Franck je izjemno pomembno 

ohranjanje visokega nivoja kvalitete 

na katero so potrošniki navajeni in jo 

povezujejo s Franck proizvodi in en 

od načinov, na katerega se to doseže 

je tudi z delovanjem v sklopu društva 

International Coffee Partners.

Zanimivo: 

Kot enakovreden član društva 

International Coffee Partners je Franck 

gostil vodilne evropske proizvajalce 

in trgovce s kavo, ki so se v Zagrebu 

zbrali na sestanku upravnega odbora. 

Sodelovali so evropski nosilci na 

tržišču kave: Lavazza iz 

Italije, Paulig iz Finske, 

Löfbergs Lila AB iz 

Švedske, Neumann Kaffee 

Gruppe in Tchibo iz Nemčije 

ter norveški Johannson 

Kaffe. Cilj srečanja je bila 

nadaljnja strategija razvoja 

in napredek poslovanja 

“neprofitnega” društva 

International Coffee 

Partners v naslednjih petih 

letih.

Predvsem to velja za krepitev in 

podporo malim pridelovalcem kave 

ter vzpostavo večje konkurenčnosti in 

izboljšanje delovnih in življenjskih



POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Tuš 
Kočevje, 
končnica 
Saponia

M HM 
Jesenice, 
končnica 
Saponia

ISP Ptuj, izpostavitev Saponia

HM Šiška Ornel

HM Šiška, izpostavitev Ornel
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Leclerc... ampak kateri? Paris, Marseille, Toulouse, Nantes, 
Lyon?Ljubljana!? Fenomenalno. Hvala, Bernarda.

Tuš Polzela, 
končnica 

Kandit

HM Primskovo, Franck izpostavitev

Spar Osojnikova Ptuj, končnica Franck

HM MB, končnica Franck

Top pozicija za kavo, pred delikateso in kruhom, 
na izpostavitvi je skoraj paleta Franck 100g 

mlete kave – Bravo Darjan!

POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Izpostavitev 
Ajax

Izpostavitev 
Palmolive

HM KRI 1+1 gratis

Palmolive DP

M HM MB1:
»Boris raztura...«

17



HM NG Mesto, izpostavitev Airwick

M HM MB 1, AJAX 1+1 GRATIS

Tuš C&C Jarše, izpostavitev Airwick

Spar Zagorje

POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI
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DOGODKIDOGODKI

NADA OVNIK IN ABRAHAM

V novembru je srečanje z Abrahamom slavila tudi 
ena izmed naših dolgoletnih poslovnih sodelavk iz 
podjetja Mercator, Nada Ovnik. Skupaj delamo že 
od ustanovitve Lomasa, torej že skoraj 20 let...

Iskrenim voščilom smo se pridružili tudi mi, spodaj 
pa nekaj utrinkov, kako lepo je praznovala....

19



DOGODKIDOGODKI

LOOOONDOOON...

Kot že počasi veleva tradicija, je zadnji novembrski vikend rezerviran za naše pred-novoletno 
druženje s potovanjem. Letos smo se namenili v London. In ker smo bili res pridni, nam je 
direktor podaril še en prost dan. V petek zjutraj smo se zbrali na parkirišču pred Lomasom, 
naložili naše majcene kovčke v avtobus in via ljubljansko letališče...

Še ena hitra skupinska, potem pa na check-in...

Pristali smo na enem od petih 
londonskih letališč

20

Pristali smo na enem od petih londonskih letališ, 

Luton, kjer nas je za angleške razmere in koledar 

pričakovalo prav prijazno vreme. Po obveznem 

postanku za WC, nikotin in sendvič, smo zavzeli 

avtobus in se odpravili na popoldansko-večerni, 

krožni ogled Londona...



Šopek DD 

pred areno O2

DOGODKIDOGODKI

Naša linija

Selfie v hotelskem dvigalu

Prihaja...

Vrtiljaki

Top speed

Praznična okrasitev

21

Za nekatere kar predolgo turo smo zaključili 

v hotelu. Naši vodički, Katja in Alenka, sta 

nam namenili nekaj časa za hitro osvežitev, 

potem pa nas je pot peljala na tradicionalno 

večerjo: Fish and chips ter pivo...No ja...

Večer smo nadaljevali (in zaključili) v tipičnem 

angleškem pubu, z odlično živo glasbo...

Zjutraj nas je čakalo bližnje spoznavanje Londona in njegove infrastrukture. Pod in nad 

zemljo. Londonski Underground je res posebna izkušnja, ki jo turist mora doživeti...Tudi 

nam je uspelo, nihče se ni izgubil...

Čudovito sončno vreme ter prijazni in prilagodljivi vodički sta poskrbeli, da smo od Londona videli kar največ: Piccadilly Circus, 

Trafalgar square, Temza iz ptičje perspektive, Tower in Tower bridge, BigBen in London eye, kraljeve konjušnice in Downing street, 

rdeče govorilnice in značilni taksiji, znameniti rdeči Doubledeckerji,...za zaključek pa večurno komolčkanje in šoping na Oxford 

Street-u...



DOGODKIDOGODKI

Picadilly Circus Picadilly Square

Trafalgar Square

Gasilska

Znamenite rdeče govorilnice
Band v pubu...vse sta znala...Značilni taxi

London eye

Tower Bridge Tower

Big Ben

22



DOGODKIDOGODKI

Še 
malo ...

Home sweet home

Pigs do fly!Londonske jesenske vedute

It’s a must...
Tradicija...Fish&chips

Londonske jesenske vedute

O ja....

Pogled iz gondole čez Temzo

23

Nedeljsko jutro je bilo precej zgodnje, a tako 

pač je, če imaš let zjutraj, do letališča je dve uri 

vožnje in moraš biti na letališču dve uri prej...

Utrujeni, a zadovoljni in polni novih vtisov smo 

na letališču Stansteed zapravili še zadnje 

funte, čas do vkrcanja na letalo je hitro minil in 

že smo leteli proti Ljubljani...



DOGODKIDOGODKI

NAŠI NAJMLAJŠI, JOLE COLE IN DEDEK MRAZ

Še en tradicionalni dogodek, ki ga na Lomasu čakamo 
vse leto:
Zabavna predstava čarovnika Jolea Coleta in obisk 
enega od dobrih mož, ki decembru obdarujejo pridne 
otroke. Letos je bil z nami Dedek Mraz, kako navdušeni 
pa so bili otroci, pa poglejte spodaj...

V pričakovanju...

Jole Cole v akciji

...z malimi pomočnicami...
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DOGODKIDOGODKI

Tudi letos sem bila zelooo pridna

Smešno za počit...

pa smo ga dočakali...

25



MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

DARILO ZAVITO V OBLIKI ZVEZDICE

Iz papirja izdelajmo zvezdice, ki jih lahko uporabimo kot božično dekoracijo ali za darilca.
Včasih bi za božič radi presenetili z majhnim darilom prav vse prijatelje in drage, čeprav si zapravljanja 
po trgovinah ne moremo ali niti nočemo privoščiti. Obenem so lahko naše papirnate zvezdice tudi 
okras, tako da jih kot božično dekoracijo uporabimo v venčku za na vrata ali na novoletni jelki.

Za papirnate zvezdice potrebujemo rjav 
ovojni papir, škarje, okrasni sukanec, 
bel tuš, čopiče, cofe, svinčnik. Na karton 
ali pa na papir narišemo in izrežemo 

peterokrako zvezdo. Ta model 
položimo na papir, obrišemo s 
svinčnikom in na ta način izrežemo 
poljubno število zvezd.

26



MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

Z belim tušem s čopičem poslikamo zvezde. Narišemo črte, snežinke, pikice, pač vse tiste motive, ki so 
nam pri srcu pri božičnih dekoracijah.

Vzamemo dve enaki zvezdi in jima 
s šivalnim strojem robove sešijemo 
skupaj.Pri tem pazimo, da pustimo 
majhno odprtino, skozi katero 
potem vložimo drobna darila. Ko so 
darila v zvezdi, jo skrbno sešijemo 
do konca.

Na okrasni sukanec s pomočjo 
šivanke nanizamo volnene cofe 
ter s tako okrašenimi vrvicami 
okrasimo (ovijemo) zvezde.

Tako, naše papirnate novoletne zvezde so gotove. Prepričani smo, da bodo vesele zvezdice s svojo 
hudomušnostjo razveselile vse obdarovance. Uporabili jih bodo lahko kot božično dekoracijo.

27



KUHAJMO ...KUHAJMO ...

28

PRIPRAVA:

1. Za kuhano vino pomaranči dobro operite in z olupkom 

narežite na kolobarje. Po želji vanje zabodite klinčke, da 

vas kasneje pri pitju ne bodo motili. Pomarančne rezine 

položite v posodo.

PRIPRAVA:

1. Najprej ločimo rumenjake od beljakov. Beljake stepemo v 

trd sneg. V kozico nalijemo mleko, dodamo kakav v prahu, 

čokolado, sladkor in ščepec cimeta.

DIŠEČE KUHANO VINO

VROČA ČOKOLADA S PENICAMI MARSHMALLOW

SESTAVINE:

•  1 l rdečega vina (lahko tudi belega)
•  0,5 l vode
•  200 g rjavega sladkorja
•  10 klinčkov
•  2 cimetovi palčki
•  2 pomaranči
•  rum (po okusu)

SESTAVINE:

•  250 ml mleka
•  50 g kristalnega sladkorja
•  1 ščepec cimeta
•  1 jedilna žlica kakava
•  50 g temne čokolade
•  2 jajci

Bolj kot je zunaj mrzlo in neprijetno, boljše se počutimo v prijetni toplini doma. V takšnih dneh nam 
kozarec kuhanega vina ali skodelica vroče čokolade ob večerih prijetno pogreje dušo in telo.

2. V posodo vlijte vino in vodo, dva kozarčka ruma, dodajte 

sladkor in cimet. Na zmernem ognju kuhajte skoraj do 

vretja, nato kuhano vino odstavite in nalijte v kozarce. Za 

lepši videz v vsak kozarec dodajte rezino pomaranče.

2. Segrejemo na majhnem ognju in previdno primešamo 

rumenjake. Vročo čokoladno omako odstavimo s štedilnika 

in vmešamo sneg iz beljakov. Hitro vlijemo v skodelice,

na čokolado položimo penice in postrežemo vroče.



HOROSKOPHOROSKOP
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VIDRA (OD 20. JANUARJA DO 18. FEBRUARJA)
Osebnost: Družabna, klepetava, neodvisna, pogumna, srčna.
Vrline: Inovativna, nežna, dojemljiva, izvirna, strpna.
Slabosti: Glasna, nepredvidljiva, brezobzirna, uporniška.
Zavestna želja: Pridobiti znanje.
Nezavedna želja: Pridobiti modrost.
Ključne besede: Inovativnost, radovednost, netaktnost.
Kompatibilnost: Vrana, sokol in srna.
Vidra je malce čudaška in nekonvencionalna, zato jo je marsikdaj težko 
razumeti. Ob sebi potrebuje sorodno dušo, ki bo točno vedela, kakšno 
je njeno razmišljanje, in ki bo pripravljena duhovno in intelektualno 
rasti skupaj z njo. Je izredno inteligentna in ima bujno domišljijo, zato 
so njene zamisli včasih neverjetne, a vseeno izvedljive. Je intuitivna in 
dojemljiva, zato je dobra prijateljica, s svojo iskrenostjo pa lahko včasih 
precej prizadene druge. Če je nezadovoljna, postane uporniška, kritična, 
brezobzirna, nesramna in se po navadi osami.

SOKOL (OD 21. MARCA DO 19. APRILA)
Osebnost: Aktiven, energičen, neučakan.
Vrline: Pionirski duh, drznost, iskrenost.
Slabosti: Nepotrpežljiv, sebičen, nagle jeze, prepirljiv.
Zavestna želja: Voditi druge.
Nezavedna želja: Učiti se iz izkušenj.
Ključne besede: Avanturizem, strast in močna želja, neučakanost.
Kompatibilnost: Losos, sova.
Sokol je rojeni vodja, ki se zaveda svojih vrlin in zna na podlagi trezne 
presoje in poguma vedno poskrbeti za varnost drugih. Nikoli ne izgublja 
časa in železo kuje takrat, ko je vroče, kar pomeni, da se je vedno 
pripravljen odzvati in dati pobudo. Prav tako je odličen sodelavec in 
pomemben član poslovne ali športne ekipe. Lahko je domišljav, toda ker 
ima navadno prav, je njegova aroganca razumljiva. Če ima ob sebi pravo 
osebo, je sokol strasten in sočuten partner, če je v odnosu nezadovoljen, 
pa je lahko nečimrn, nesramen, neučakan in preobčutljiv.

VOLK (OD. 19. FEBRUARJA DO 20. MARCA)
Osebnost: Sočuten, radodaren, umetniški, prijazen, ljubezniv.
Vrline: Usmiljen, prilagodljiv, dovzeten, čuten, razumevajoč.
Slabosti: Nepraktičen, neodločen, nejasen, plašen, zmeden.
Zavestna želja: Svoboda.
Nezavedna želja: Identiteta.
Ključne besede: Jasnovidnost, duhovnost, mističnost, sočutje.
Kompatibilnost: Žolna, medved, kača.
Volk je izredno čustven in strasten ter razume, da je vse, kar 
potrebujemo, ljubezen; sam je v sebi čuti na pretek, zato jo je pripravljen 
tudi dati. Obenem potrebuje tudi svobodo in je rad sam, kadar začuti 
potrebo, da se osami in pogovori sam s seboj.
Ob sebi potrebuje osebo, ki bo razumela njegove potrebe in ga ne bo 
silila v nekaj, česar ne mara. Ob takšni osebi bo volk pozabil na svojo 
neodločnost in plašnost ter pokazal strastno, radodarno, čutno in nežno 
naravo. Če pa se bo ob nekom počutil ogroženega, pa bo prišla na dan 
njegova maščevalna in obsesivna narava.

BOBER (OD 20. APRILA DO 20. MAJA)
Osebnost: Izviren, metodičen, vztrajen.
Vrline: Odločen, sočuten, samozavesten.
Slabosti: Posesiven, neprilagodljiv, trmast.
Zavestna želja: Varnost skozi obilje.
Nezavedna želja: Osvobojen odnosov.
Ključne besede: Podjetnost, potrpežljivost, iznajdljivost, izvirnost.
Kompatibilnost: Žolna, medved, goska.
Bober je hiter in učinkovit, iskren in neposreden. Je izredno sposoben 
in dober v vsem, česar se loti, zato ni pametno tekmovati z njim ali ga 
izzivati. Zelo iznajdljiv in hitre pameti, obenem pa brezkompromisen in 
se ni pripravljen prilagajati. Če ne bo obveljala njegova, se bo preprosto 
umaknil, kar gotovo ni dobra popotnica za duhovno in čustveno rast, 
pa tudi za kolikor toliko zdrave in kakovostne odnose ne. Ob sebi 
potrebuje nekoga, ki bo v njem zbudil sočutje, milino in predanost, če je 
nezadovoljen, pa postane živčen, posesiven, zahteven in aroganten.

Tokrat za spremembo indijanski horoskop. Tako kot drugi astrološki sistemi po svetu, nam tudi 
astrologija ameriških Indijancev, ki temelji na živalskih totemih, lahko veliko pove o nas samih, o drugih 
in o odnosih, ki jih vzpostavljamo z drugimi.

SRNA (OD 21. MAJA DO 20. JUNIJA)
Osebnost: Zgovorna, simpatična, muhasta.
Vrline: Prijateljska, pametna, duhovita.
Slabosti: Nemirna, negotova, sumničava.
Zavestna želja: Premoščati razlike.
Nezavedna želja: Obvladati um.
Ključne besede: Inteligentnost, razgledanost, prijateljstvo. 
Kompatibilnost: Vrana, vidra.
Je duhovita, zabavna in vedno dobre volje, zato zna nasmejati vsakogar, 
ki se znajde v njeni družbi. Je tudi razgledana in spretna z besedami, zato 
je odlična sogovornica in sposobna dati navdih vsem, ki ga potrebujejo. 
Svoje okolice se zelo dobro zaveda in vedno poskuša osrečiti druge, 
obenem pa je tudi rahlo narcisoidna, česar ji zaradi njene simpatičnosti 
in prijaznosti nihče ne zameri. Če ima ob sebi osebo, s katero se lahko 
pogovarja o vsem in ne izda njenega zaupanja, je srna izredno skrbna 
in ljubeča, če je nezadovoljna, pa postane negotova, sebična, lena, 
muhasta in dvolična.

ŽOLNA (OD 21. JUNIJA DO 21. JULIJA)
Osebnost: Čustvena, ranljiva, zaščitniška.
Vrline: Nežna, razumevajoča, sočutna.
Slabosti: Muhasta, pogosto ne odpušča, goji zamero.
Zavestna želja: Čustvena stabilnost.
Nezavedna želja: Postati dovršen.
Ključne besede: Občutljivost, predanost, intuitivnost, skrbnost. 
Kompatibilnost: Kača, volk, bober.
Žolna je najskrbnejša in najodgovornejša žival v indijanskem 
zodiaku; slovi kot izredna poslušalka, polna sočutja, nežnosti in 
razumevanja, zato jo je vedno dobro imeti ob sebi, če smo žalostni 
in potrebujemo oporo. Je dobra prijateljica, izredno dobro pa se 
znajde tudi v starševski vlogi ali v vlogi mentorja in varuha, po naravi 
pa so tudi izredno prebrisane, iznajdljive in organizirane. V ljubečem 
okolju bo žolna pokazala svojo predano, zvesto in romantično 
naravo, v nasprotnem primeru pa lahko zelo hitro postane muhasta, 
zamerljiva, posesivna, jezna, ljubosumna in zahrbtna.



HOROSKOPHOROSKOP
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VRANA (OD 23. SEPTEMBRA DO 22. OKTOBRA)
Osebnost: Strpna, prijateljska, družabna,
dobra sogovornica.
Vrline: Diplomatska, romantična, pretirano optimistična.
Slabosti: Lahkoverna, neodločna, rada goji zamero in ne odpušča.
Zavestna želja: Partnerstvo.
Nezavedna želja: Pridobitev ravnovesja in harmonije.
Ključne besede: Miroljubnost, inteligentnost, očarljivost,
idealizem, pretkanost.
Kompatibilnost: Vidra, srna.
Vrana je rojena podjetnica, ki se hitro navduši za nove zamisli in jih 
še hitreje izredno učinkovito izpelje. Je naravna očarljivka, katere 
energija je nalezljiva, zato je v družbi zelo priljubljena, znajde pa 
se tudi v vlogi svetovalke. Če potrebujete nasvet ali ste v dvomih, 
je vrana pravi naslov za vaše tegobe, saj je razgledana, izkušena in 
vedno pripravljena pomagati. Je tudi idealistična, diplomatska in 
duhovita, v ljubečem okolju pa tudi izredno prilagodljiva, romantična 
in miroljubna, če je nezadovoljna, pa se spremeni v zahtevno, 
maščevalno, zajedljivo in neprijetno bitje.

SOVA (OD 23. NOVEMBRA DO 21. DECEMBRA)
Osebnost: Ljubeča, neodvisna, vesela.
Vrline: Prilagodljiva, zaupljiva.
Slabosti: Nemirna, glasna.
Zavestna želja: Razumeti duha in človeško naravo.
Nezavedna želja: V zdravilne namene povezati duhovno in fizično.
Ključne besede: Optimizem, previdnost, neposrednost.
Kompatibilnost: Sokol, losos.
Sova je spremenljiva in muhasta, zato jo je zelo težko prebrati. 
Lahko je topla, prilagodljiva in razumevajoča, po drugi strani pa 
lahkomiselna, predrzna in nepremišljena. Če se odpravljate z njo na 
potovanje ali kako drugo pustolovščino, vas bo slej ko prej spravila 
v mučno situacijo, ki si jo boste za vedno zapomnili. Sove so odlične 
umetnice in učiteljice, ker so splošno razgledane, pa so lahko 
uspešne v prav vsakem poklicu. Ob pravem partnerju bo prišla do 
izraza njena senzitivna in nežna narava, v nasprotnem primeru pa 
bo zagrenjena, konfliktna in zoprna.

KAČA (OD 23. OKTOBRA DO 22. NOVEMBRA)
Osebnost: Ambiciozna, nagla, odločna.
Vrline: Uvidevna, bistra, domiselna.
Slabosti: Egoistična, vzvišena, hladna.
Zavestna želja: Želi biti sprejeta.
Nezavedna želja: Duhovno ravnovesje.
Ključne besede: Intenzivnost, strast, pronicljivost, porogljivost.
Kompatibilnost: Žolna, volk.
Večina šamanov je rojenih prav v znamenju kače, saj je to znamenje 
duhovno najbolj odprto in vedno v stiku z višjimi vibracijami. Je 
dobra duhovna vodnica, znana po svojih zdravilskih sposobnostih, 
zato je lahko odlična zdravnica, terapevtka ali zdraviteljica. Ker se 
ukvarja z duhovnostjo, velja za skrivnostno, marsikoga pa s svojo 
eterično in mistično naravo tudi plaši. Kača je vajena biti sama, 
če se odloči za življenjskega partnerja, ki ji ustreza, pa je izredno 
duhovita, navdihujoča in strastna. V nasprotnem primeru lahko 
postane nasilna, muhasta in obupana.

GOSKA (OD 22. DECEMBRA DO 19. JANUARJA)
Osebnost: Zanesljiva, veliko zahteva od
sebe in od drugih.
Vrline: Družabna, uglajena, prijazna in vedno dostojanstvena.
Slabosti: Dvomi o sebi, sumničava.
Zavestna želja: Uspeti.
Nezavedna želja: Počivati in se pomladiti.
Ključne besede: Odločnost, vztrajnost, ambicioznost, iznajdljivost
Kompatibilnost: Bober, medved, vrana.
Če želite, da bo delo narejeno, ga prepustite goski. Ta zna po zaslugi 
svoje vztrajnosti, iznajdljivosti in ambicioznosti streti še tako trd 
oreh, zato je odlična delavka, sodelavka in poslovna partnerica. 
Goska se želi dokazati sama sebi in je odločena uspeti, pa naj 
stane, kolikor hoče, zato je lahko tudi odlična športnica. Ob podpori 
razumevajočega in potrpežljivega partnerja goska pokaže svojo 
strastno, duhovito, veselo in celo čutno naravo, če je nezadovoljna, 
pa hitro zapade v takšno ali drugačno nezdravo odvisnost, ki lahko 
sledi v pogubo.

MEDVED (OD 22. AVGUSTA DO 22. SEPTEMBRA)
Osebnost: Praktičen, podjeten, iznajdljiv.
Vrline: Optimističen, strpen, natančen.
Slabosti: Išče slabosti, kritizira, pesimist.
Zavestna želja: Napredek in uspeh.
Nezavedna želja: Pridobitev modrosti.
Ključne besede: Uvidevnost, kritičnost, pazljivost, strpnost.
Kompatibilnost: Goska, bober.
Medved je pragmatičen, metodičen in izreden svetovalec takrat, 
ko vam gre vse narobe. Zaradi praktične narave in trezne glave je 
odličen poslovni partner, saj se vedno zaveda faktorja tveganja 
in najbolj črnih scenarijev, ki se lahko razvijejo iz še tako imenitne 
poslovne zamisli. Medved je tudi radodaren, dobrohoten in srčen, 
znan pa je tudi po svoji skromnosti in sramežljivosti. Je izreden 
učitelj in mentor. V ljubečem okolju bo medved najidealnejši partner, 
kar si jih lahko želite, sicer pa lahko postane skeptičen, malomaren, 
kritičen in nedružaben.

LOSOS (OD 22. JULIJA DO 21. AVGUSTA)
Osebnost: Samozavesten, ponosen, energičen, pogumen.
Vrline: Radodaren, ustvarjalen, intuitiven.
Slabosti: Nadzoruje, aroganten, nestrpen.
Zavestna želja: Vladati.
Nezavedna želja: Čustveno ravnovesje.
Ključne besede: Ustvarjalnost, strast, pogum, ponos.
Kompatibilnost: Sova, sokol.
Losos je energičen, osredotočen, motiviran, intuitiven in ustvarjalen. 
Je rojeni motivator, ki očara s svojo samozavestjo in zanosom, zato na 
svojo stran pridobi tudi najbolj marljive delavce, ki bodo naredili vse, 
da uresničijo njegovo zamisel, pa četudi ta ni pretirano genialna. Je 
radodaren, inteligenten in družaben, zato je vedno obkrožen s prijatelji, 
ob osebi, ki razume njegovo potrebo po nenehni izpostavljenosti in 
priljubljenosti, pa je nadvse miren, senzualen, darežljiv in čustveno 
stabilen. V nasprotnem primeru hitro postane egoističen, vulgaren in 
nestrpen.





Srečno 2015!
Želimo Vam leto polno uspehov, veselja in zadovoljstva.

Happy 2015!
We wish you a year filled with success, joy and contentment.
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