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BESEDA UREDNICE

Drage sodelavke in sodelavci, 

En tak lep paket praznikov je za nami. Upam, da ste si privoščili vsaj par dni po svoji 

želji. Tako, za uvod v pravi poletni dopust, ki bo zdaj zdaj.

Nekateri imate že splanirano kam in kdaj, čakate samo še na to, da naraščaj zaključi 

šolske obveznosti, drugi hodite vedno v istem terminu na isto lokacijo, pa naj bo ta na 

morju, podeželju ali kje višje, kjer poznate sosede, lokalnega peka, slaščičarja, ribiča 

in branjevko. Tako vam je všeč, tam vam je lepo in samo to šteje. Eni pa se 

prepustite(mo), in vsako leto, kar tako, po navdihu, izberete(mo) nekaj novega…

Tudi v tokratni izdaji vam predstavljamo nekaj novosti, tako v asortimanu že 

obstoječih blagovnih znamk, ki je bogatejši za pomladno-poletne artikle, kot tudi v 

naboru novih, s katerimi smo začeli sodelovati v prvih pomladnih dneh. Seveda ne 

manjkajo niti krasne izpostavitve sodelavcev na terenu, zanimivi članki izpod vaših 

tipkovnic, kak slasten pomladni recept, uporaben nasvet in še kaj. 

Želim vam veliko užitka pri listanju,     

           Maja



Interni časopis Lomas d.o.o.

Izdajatelj: Lomas d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana, tel.:+386 (1) 568 00 00, www.lomas.si

Urednica: Maja Logar

Uredništvo: info@lomas.si

Naklada: 100 izvodov

Tehnična ureditev in priprava za tisk: Agencija 2M d.o.o.

Tisk: F.Dvor d.o.o.

Naslovnica: Designed by awesomecontent / Freepik

Časopis izhaja kvartalno in se distribuira brezplačno.

Stališča in mnenja izražena v časopisu niso nujno stališča in mnenja izdajatelja in uredništva.
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HOROSKOP

ZA NAŠE NAJMLAJŠE



Prvi dnevi pomladi so prinesli svežino tudi v naš vozni park. Zamenjali smo 

nekaj starejših avtomobilov in na slovenske ceste je zapeljalo sedem novih 

avtomobilov Škoda Rapid.

Pomladna osvežitev…
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Pozdravljeni dragi sodelavci in sodelavke. Kot 

predvidevam, da je to že navada, je name, kot 

najnovejšemu (oz. povratnem) sodelavcu padla 

dolžnost, da se vam predstavim.

Začel bom kot v pogovoru, torej najprej formalnosti. Za 

tiste, ki se še nismo rokovali, ime mi je Benjamin Ferš 

star sem 29 let in prihajam ter še vedno stanujem, v 

Pesnici pri Mariboru, natančneje v Gačniku. Če se kdo 

sprašuje, kraj sicer je lep kot nekdanja miss Slovenije 

Neda Gačnik, ni pa po njej dobil imena. Za tiste malo 

bolj “zorjene”, ki ste se vozili v Avstrijo, še pred 

avtocesto,  čez mejni  prehod Šent i l j  ste se 

najverjetneje peljali čez središče te naše majhne vasi. 

Dandanes smo znani samo še po istoimenski 

cestninski postaji, kjer neprestano kontrolirajo vinjete, 

ter nam tu in tam podtaknejo radar, zato pozorno!

Po pestrih dopoldnevih, ko v vsaki roki nosim po eno 

polno naloženo paleto skozi trgovine, si popoldneve in 

vikende kratkočasim s številnimi hobiji.  Ker sem 

strasten jedec, oboje, količinsko in raznovrstno, sem 

se primoran v prostem času rekreirati. Prvo mesto si 

tukaj delita moja strast do kolesarjenja in moji trudi s 

kalisteniko (calisthenics). Po domače temu na 

Štajerskem rečemo, da “greš na štange”. V uradni 

terminologiji je to nekaj takšnega: telovadba 

motoričnih gibanj (tekanje, stoje, prijemi, potiski, vzgibi 

…) v ritmičnem slogu z lastno težo in na preprostih 

orodjih. Zraven omenjenih prvouvrščenih rekreacij se 

trudim tudi s tekanjem, predvsem pozimi, ko nisem 

dovolj drzen za kolo. Tukaj bi poudaril besedo 

TRUDIM, ker se niti približno ne morem kosati z našim 

ultramaratoncem Darjanom. 

Ker sem pri svojih, še za nekaj mesecev, mladih letih že 

ozaveščen z minljivostjo časa, se trudim le tega 

maksimirat. V praksi je to videti tako: pri vseh hišnih 

opravilih in zgoraj naštetih rekreacijskih dejavnostih, ki 

ne zahtevajo koncentracije, zraven poslušam avdio 

knjige. Moji najljubši žanri knjig so fantazijske, 

znanstveno fantastične ter knjige, ki spodbujajo 

osebno rast. Moderni in klasični avtorji, z osebno 

najboljšimi deli so: v prvi kategorij i  Brandon 

Sanderson, v drugi Pierce Brown in John Scalzi, 

najljubša knjiga v tretji kategoriji pa so trenutno Marcus 

Aurelius-ove Meditacije (ne to ni odpiranje kakšnih 

čaker). Zraven seveda poprimem tudi za staromodno 

verzijo iz papirja in črnila. Trenutno grizem skozi 

Platovo Republiko in priznam, da večino časa ne vem, 

kaj berem. Na srečo vsebuje razlage. 

Kot omenjeno prej, v razlogu za moje rekreacijske 

aktivnosti, sem gurman (v pomenu, ki je olepšava za 

požeruha), in sem seveda spada tudi pivo. Tukaj je 

pomembno omeniti, da sem že dolgo pod štajerskim 

povprečjem. Z omembo piva želim povedati, da si rad 

privoščim, predvsem ob koncih tedna, kakšen nov 

okus iz vse številčnejših kraft pivovarn. Če je zelo 

dobro, me najverjetneje ne bi motilo tudi nekaj, kar je 

bilo varjeno doma v kadi. S piva bi temo navezal, tako 

kot se to spodobi in sovpada z dogajanji, na nogomet. 

Da vas pomirim dragi strastni navijači, jaz sam to 

n isem.  Rad pogledam a l i  ob iščem kakšno 

pomembnejšo tekmo, ampak to predvsem za 

druženje s prijatelji in seveda za konzumiranje piva. 

Tako da brez strahu, za niste sodelavca dobili še enega 

“zagriženega” Mariborčana.

Upam, da sem se s člankom predstavil tako, kot sem 

imel namen storiti. To je iskreno, z nekaj humorja (ne 

vzeti vsega resno) za popestritev branja ter s primerno 

slovnico, ki ni moja vrlina.

Za konec bi še dodal, da s sliko želim, brez kakršnih koli 

pretiravanj ter z brezmilostno resnico ponazoriti svoj 

delovnik in pripadajočo delovno vnemo 8/24, 5/7.

Lep pozdrav vsem “Lomas-ovcem”, Benjamin.

Benjamin Ferš 
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Za naše najmlajše

Skupaj Minicityem in blagovno znamko 

Johnson's,  smo v soboto,  19.  maja 

organizirali celodnevni dogodek za male in 

velike gospodične in gospodiče. Povabili 

smo jih, da so se z nami družili na 

celodnevni delavnici in si s čarobnimi spreji 

Shiny drops za lesk in No more tangles za 

lažje razčesavanje pričarali nepozabne 

pričeske. Prijazne demonstratorke so jim 

pri tem pomagale tudi z izdelki blagovne 

znamke Remington. Svojo pravljično 

podobo so lahko ujeli za vedno, saj smo jim 

na koncu podarili fotografijo, shranjeno v 

čudovit okvir.
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Podjetje HELL ENERGY je bilo ustanovljeno leta 2006, 

kot družinsko podjetje v zasebni lasti.

Po treh letih je blagovna znamka postala »market 

leader« na enem od najmočnejših trgov na svetu, ki je 

bil dejansko prvi izvozni trg za RedBull. 

Danes je HELL ena najhitreje rastočih FMCG blagovnih 

znamk na svetu in 4. največji proizvajalec brendirane 

energijske pijače na svetu, na voljo v več ko 40 državah. 

Št. 1 so postali v vseh državah, kjer imajo svoje podjetje: 

Madžarska, Hrvaška, Ciper, Slovaška, Romunija, 

Azerbajdžan, Bolgarija in Grčija.

Podjetje ima v lasti najmodernejšo polnilnico v Evropi, 

z najnovejšo nemško tehnologijo (KRONE) in 

logističnim servisom BHS. Prav tako pa je podjetje tudi 

lastnik najmodernejše tovarne aluminijastih pločevink 

za pijače. 

Glavni sedež podjetja HELL je v Budimpešti, tam sta 

tudi oddelek marketinga in prodaje, tovarna in 

centralno skladišče pa sta v mestu Szikszo, na 

severozahodu Madžarske. 

Podjetje je tudi prejemnik številnih prestižnih nagrad:

ź World-Class Manufacturing Award v Nemčiji, 

Dusseldorf

ź Nagrada vodilnemu evropskemu proizvajalcu 

"Oscars of manufacturing” s strani World Trade 

Group (vodilno globalno medijsko podjetje), ki išče 

najsodobnejše, učinkovite in najboljše proizvodne 

strategije tovarn. Ostale tovarne v konkurenci: 

Alstom, Coca Cola, Heineken, L'Oréal, Unilever, 

Toyota Motor Europe.

ter nosilec naslednjih certifikatov:

ź Najvišji certifikat za varno hrano v Evropi - 

FSSC22000 certifikat

ź HALAL certifikat

ź KOSHER certifikat

Pravijo, da je recept za njihov uspeh naslednji:

ź  VODA 88.2%, vrhunsko obdelana mineralna voda

ź  SLADKOR 10.4%

ź  CITRUS Citronska kislina 0.6% + Natrijev citrat (za uravnavanje kislosti)

ź  MEHURČKI Ogljikov dioksid

ź  TAURIN nahaja se tudi v mesu, materinem mleku, otroški hrani, itd. 

ź  KOFEIN 5000 let tradicije

ź  OKUS tutti frutti (mešano sadje)

ź  BARVILO karamel

ź  VITAMINI B2, B3, B5, B6, B12
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Z veseljem vam sporočamo, da smo v prvih mesecih leta pridobili dve novi blagovni znamki. To sta Hell, iz 

kategorije »Energijske pijače«, ter Pasta Zara iz kategorije »Testenine«. Za njun razvoj na slovenskem trgu bo 

skrbela »Food« ekipa, ki se bo z novimi okrepitvami v pisarni maksimalno potrudila in poskrbela, da bomo blagovni 

znamki čim hitreje in čim bolje predstavili tudi slovenskim potrošnikom.

Trenutno lahko Hell pločevinke najdete na policah prodajaln Spar in Jager, v prodajalnah Mercator in Kompas pa 

bodo predvidoma na voljo konec meseca junija.

Testenine Zara so trenutno na voljo v prodajalnah Mercator, sodelovanje z ostalimi večjimi trgovci pa načrtujemo 

ob spremembah planogramov v tretjem kvartalu letošnjega leta. 

Več o obeh novih blagovnih znamkah si lahko preberete v nadaljevanju.



Vsi izdelki, ki so trenutno na slovenskem trgu vsebujejo 0,6% citronske kisline in natrijev citrat (za 

uravnavanje kislosti), ogljikov dioksid (za mehurčke), taurin, kofein in vitamine B2, B3, B5, B6, B12, 

obarvani pa so s karamelom.

Trenutni asortiman na slovenskem trgu je sledeč:

HELL CLASSIC 250ml
OKUS: Tutti Frutti
KOFEIN: 32mg/100ml

HELL STRONG FOCUS 250ml
OKUS: Tutti Frutti, mango, pomaranča

TAURIN da
KOFEIN: 38,4mg/100ml

z L-Carnitinom in magnezijem

HELL ZERO 250ml
OKUS: Tutti Frutti
KOFEIN: 32mg/100ml
brez SLADKORJA

HELL STRONG – RED GRAPE je najmočnejša energijska pijača na trgu, njen učinek je intenziven in 

takojšen.  Razvili smo jo za resnične življenjske izzive: z vsebnostjo kofeina 38 mg/100 ml, vas nikoli 

ne bo pustila na cedilu! 

HELL RED GRAPE 

Strong 250ml

OKUS: Rdeče grozdje

KOFEIN: 38mg/100ml
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Družina Bragagnolo izdeluje testenine že več kot 

stoletje. Leta 1898 je Emanuele Bragagnolo z 

majhno obrtniško delavnico. Malo družinsko 

podjetje je hitro zraslo v veliko podjetje, ki se še 

vedno širi.  V teh letih je proizvodnja Pasta ZARA 

ohranila svoja načela nespremenjena: pazljiva 

izbira najboljše durum pšenice semolina in le 

najmodernejša tehnologija se uporabljata v 

procesu izdelave testenin. Pot, ki je našla pravo 

ravnovesje med tradicijo in inovacijo. To je tisto, kar 

naredi razliko. 

Tri proizvodnje enote, dva mlina, ki delata izključno 

samo za podjetje, razvejena prodajna mreža tudi na 

prekomorskih trgih. To so močne točke s katerimi se 

Pasta ZARA sooča z novimi komercialnimi izzivi z 

nenehnimi inovacijami. Avtentična oznaka »Made 

In Italy«, ki je skozi leta ustvarila priložnosti za delo, 

razvila nova strokovna znanja, investirala v izjemno 

napredne tehnološke rešitve, zagotavljajoč visok 

standard kvalitete za najbolj znano italijansko 

hrano. Podjetje je izvoznik testenin št.1 ter drugi 

največji proizvajalec testenin na svetu. Njihova želja 

je, da bi se še naprej izboljševali, kot so to počeli že 

do sedaj, več kot sto let.

OBLIKE ZA VSE POTREBE IN ZA VSAK OKUS. 

Z več kot 80 različnih oblik razvajajo potrošnika z 

izbiro: od tradicionalnih do najbolj originalnih oblik, 

Pasta ZARA posveča maksimalno pozornost vsaki 

posamični fazi proizvodnje, da zagotovi kvaliteto po 

razumni ceni.  Skoraj nemogoče je, da v liniji 

Classica ne bi vsak našel svoje priljubljene oblike v 

tradicionalnem pakiranju, ki je na policah po celem 

svetu takoj razpoznavno. Najbolj zahtevni 

potrošniki so tudi najbolj kreativni. Za njih so 

ustvarili  linijo Magie, super oblike, ki krožnik 

testenin spremenijo v umetniško delo. V kuhinji je 

doma tudi domišljija,  zato linija Fantasie ponuja 

oblike namenjene otrokom, ki se v testenine 

zaljubijo že v rosnih letih.  
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Franck za vse ljubitelje turške kave, ki še ne pijejo 

kave Franck, predstavlja nov, izjemen izbor mletih 

kav. Znotraj Franck kave so lansirali 3 nove kave, 2 

kavi z različnimi okusi in intenzivnostjo ter kavo za 

domačo pripravo espressa.

Franck Jubilarna Sensual je 

kava nežnega, lahkega in 

prefinjenega okusa, idealna za 

pitje ves dan – ZANJO

Franck Jubilarna Intense je intenzivnega, 

aromatičnega okusa, je kava, ki nas 

spravi v gibanje in je idealna za pitje 

zjutraj - ZANJ

Franck Espresso je kava bogatega 

okusa, s kremasto peno, idealna za 

pitje vseh ljubiteljev espressa, 

pripravljenega doma. Okus spominja 

na mešanico karamele, lešnika in 

cvetnih not ter zadovolji vsakega 

ljubitelja dobre kave.
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D7779 - Air3D sušilnik las

Naša naslednja generacija sušilnikov je tukaj, AIR3D – ne bo vam več treba 

skrbeti zaradi toplotnih poškodb, saj ima sušilnik novo strukturo za sušenje in je 

zasnovan za vrhunsko oblikovanje las. 

AIR3D združuje dve ključni funkciji, potrebni za učinkovito sušenje las - 

edinstven 3D zračni tok in nastavitve temperatur, ki so popolne za doseganje 

hitrih in optimalnih rezultatov.* 

Glede na vaše želje so na voljo trije pripomočki za oblikovanje s 360° vrtljivostjo 

med uporabo, za koncentriran ali razpršeni tok zraka, ki pomaga ustvarjati 

čudovite kodre.

Vse to pomeni, da lahko dosežete salonske rezultate sušenja, ne da bi zapustili 

svoj dom.

*V primerjavi z običajnim Remington sušilnikom.

BHT6450 - Quick Groom telesni urejevalnik

S 60 % širšim rezilom* in petimi nastavki za različno dolžino prirezovanja, je 

Remingtonov Quick Groom tisti pripomoček za urejanje dlak na telesu, ki ste ga 

iskali.

Quick Groom je zasnovan tako, da hitro in varno olajša prirezovanje dlak do 

željenega videza. Zasnovan s Trim Shave tehnologijo (TST), urejevalnik  lahko 

prireže dlake do 0,2 mm, z nastavki od 2 mm do 12 mm pa se prirezovanje 

prilagodi želenim dolžinam na določenem predelu. Rezila iz nerjavečega jekla 

režejo brez draženja, kar pomeni, da bo vaše sveže urejeno telo manj verjetno 

trpelo zaradi vraščenih dlak in rdečice.

Urejevalnik je primeren za suho in mokro uporabo, torej je popoln za 

prirezovanje vaših telesnih dlak pod tušem. Z brezžičnim, 40-minutnim 

delovanjem, boste imeli dovolj časa za ustvarjanje videza, ki ga želite.

*V primerjavi z običajnimi Remington telesnimi urejevalniki

Potovalni grelnik vode Travel

Ta potovalni grelnik vode v moderni beli plastiki je izjemno lahek 

in majhen - popoln za v vaš kovček. Ne glede na to ali ste na 

počitnicah s prikolico na obali ali v divjini na kampiranju, bo 

Travel grelnik vode zagotovil, da boste vedno lahko računali na 

topli napitek, kamorkoli vas bo zaneslo potovanje, priloženi pa 

sta tudi skodelici in žlički.

Prinesite malo domačega udobja s sabo kjerkoli ste, saj je vse 

boljše z dobro skodelico čaja.
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S toplejšimi dnevi prihaja tudi čas, ko obujemo bolj odprto obutev. Da bi vaša 

stopala izgledala kar najbolje, Scholl predstavlja novo, izboljšano baterijsko 

strgalo Exfoliation, ki ga odlikujejo:

ź Dvojna hitrost za boljšo kontrolo & varnost

ź Nov ergonomičen design

ź Uporaba na suhi in mokri koži

ź Komplet vključuje 2 različna valjčka: za trdo kožo & piling

Ko bodo stopala urejena, nam bodo prav prišle tudi Scholl Partty Feet  in GelActiv™ blazinice, ki bodo 

na učinkovit in neopazen način pred drgnjenjem zaščitile vaša mehka in negovana stopala ter zagotovile 

celodnevno udobje v vseh vrstah obutve.
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Armor All je linija proizvodov za nego avtomobila, ki jo 

proizvaja ameriško podjetje Armored AutoGroup, ki je v 

lasti Spectrum Brandsa.

Proizvaja spreje, gele, tekočine in robčke, ki odlično 

čistijo, ščitijo in dajejo sijaj tako zunanjim delom 

avtomobila, kot tudi notranjosti. 

Leta 1962, je kemik Joe Palcher izumil 'čudežno formulo' 

za zaščito gume, plastike in vinila pred UV žarki, ampak je 

ta formula ostala v laboratoriju vse do leta 1966, ko je lokalni lastnik avtomobilske trgovine prepričal 

Joe-ja, da je začel formulo prodajat. Imenovali so jo Tri-don, kar izhaja iz besed No Dirt, če ju preberemo 

nazaj. Leta 1972 je avtomobilski navdušenec in marketinški strokovnjak Alan Rypinski odkupil pravice 

Joe-jevega podjetja, ter preimenoval izdelek v ArmorAll Protectant. Leta 1976 je izdelek tudi patentiral. 

Naslednje tri dekade pa so se inovacije samo vrstile ena za drugo, kot po tekočem traku. Leta 2012 

lansirajo Armor All SHIELD linijo, kot najboljše, kar lahko Armor All ponudi. Najvišja kvaliteta in hitrost 

doseganja želenih rezultatov brez, da bi porabili cel dan za čiščenje.

Uporaba izdelkov Armor All shield doseže boljše rezultate kot voskanje. Patentirana formula zaščitnega 

sloja ščiti površine pred tem da bi se na njih lahko prijela umazanija. Posebnost je, da se lahko nanaša na 

površine neodvisno od temperature površine na katero nanašamo. 

Leta 2015 Armored AutoGroup, kamor spadajo tudi blagovne znamke STP in KENT, prevzame 

Spectrum Brands in začenja se nova doba inovacij.
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hm Šiška, končnica Colgate

HM Šiška, končnica Palmolive

Leclarc, izotavitev Palmolive

HM NM Bršljin, končnica Colgate
HM NM, končnica Ajax
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HM Rudnik, izpostavitev LPM Detox

HM Šmartinka, izpostavitev LPM Detox

HM Šiška, izpostavitev LPM Detox
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IS KP, akcija LPM SG HM Šiška, akcija LPM SG

M Velenje, končnica LPM, 
CF & Listerine

Leclerc, LPM redna polica
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S Velenje, Multibrand stojalo

IS Citypark, akcija LPM SG 

M Šoštanj, Multibrand stojalo

Tuš C&C Celje, 4xMultibrand stojalo
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1

HM Rudnik, izpostavitev Dr.Beckamnn, 
žoga za suš. stroj & dišava za perilo

ISP KR, izpostavitev Dr.Beckmann
HM MB I, aktivnost Dr.Beckmann

Planet Tuš CE, končnica Dr. Beckmann
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M Pobrežje, 
izpostavitve Franck Cappuccini
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Glede na to, da sem mamica dveh nadobudnih punčk, 

sem predvsem zaradi njiju pred petimi leti pričela 

raziskovati bolj naravne načine reševanja tako 

vsakodnevnih neprijetnosti kot resnejših zdravstvenih 

težav in takrat tudi odkrila zdravilnost in blagodejnost 

eteričnih olj. Slednja so do danes postala moja velika 

strast, katero delček z veseljem tokrat delim tudi z 

vami.

Predstavljam vam nekaj eteričnih olj, ki nikoli ne 

manjkajo v naši domači lekarni in svoje osebne 

izkušnje z njimi:

ETERIČNO OLJE SIVKE:

Eterično olje sivke je 

kraljica eteričnih olj in 

prav vsak zagotovo 

pozna njen vonj. Je 

vsestransko uporabno in 

pride vedno prav.

Takoj po nanosu olajša 

srbečico in oteklino po 

pikih komarjev. Sama sem jo uporabila že v veliko 

različnih primerih (pomiri bolečino ob izraščanju 

zobkov, pomaga pri celjenju ran in bušk, pomirja nočni 

kašelj ...), nisem pa mogla verjeti, kako zelo pomaga 

tudi pri opeklinah. Hči se je namreč  opekla na steklu 

kamina in na prstu se ji je hipno naredil mehur. Takoj 

sem vzela eterično olje sivke in ji ga na nekaj minut 

nanašala na opečeni prst. Po dobrih 20 minutah jo je 

nehalo boleti in po eni uri je popolnoma pozabila, da 

se je opekla. Do večera sem še nekajkrat nanesla olje 

sivke, bolečina se ni ponovila, mehur pa je izginil v 

nekaj dnevih tako, da se je koža lepo zacelila brez 

lupljenja in brazgotine. 

ETERIČNO OLJE LIMONE:

Eterično olje limone pridobivajo s hladnim stiskanjem 

naluknjanih lupin svežih sadežev in diši božansko. Kot 

bi stali v nasadu limon 

nekje na Siciliji.

Sama dodam 1 kapljico 

eteričnega olja limone na 

nekaj zrnc soli in z njimi 

'začinim' kozarec vode za 

jutranje bujenje in 

poživitev. Ker ima limona 

kot citrus tudi čistilne učinke, sem si z njo pomagala 

tudi pri odstranjevanju avtomobilske masti, ki sem jo 

nekako dobila na svojo  jakno. Na madež sem 

nakapljala nekaj kapljic eteričnega olja limone, 

podrgnila čezenj z rastlinskim milom in krtačko za 

nohte. Ko sem jakno nato splaknila pod tekočo vodo, 

ni bilo več sledu o kakšnem madežu. Od takrat naprej 

imam eterično olje limone vedno na dosegu roke tudi 

za čiščenje stanovanja in trdovratnih madežev na 

oblačili hčerk. ;) Odlično se obnese tudi pri 

odstranjevanju nalepk in vinjet:  potrebujemo par 

kapljic in nikjer ne bo več sledu o nalepki.

ETERIČNO OLJE POPROVE METE:      

Eterično olje poprove mete 

oziroma peperminta je prva 

pomoč, ko rabimo 

ohladitev.

Poleti za osvežitev obraza 

in telesa poskrbim tako, da 

se poškropim z mešanico 

hladne vode in eteričnega 

olja poprove mete, ki me 

prične takoj prijetno hladiti. Skupaj z eteričnim oljem 

sivke mi je že pomagalo tudi pri zbijanju vročine pri 

obeh hčerkah, saj nisem zagovornica antipiretikov, ki 

imajo lahko veliko stranskih učinkov. Ko je imela 

starejša hči nekega večera vročino krepko čez 39 

stopinj celzija, sem ji na podplate mazala z mešanico 

olja sivke, poprove mete in kokosovega olja, nato pa le 

še opazovala, kako se je temperatura pričela hipno, 

čeravno počasi nižati. Prijateljica prisega na olje 

poprove mete tudi, ko jo začne boleti glava in si ga 

nanese na sence in zatilje, sama pa svoje domače 

rada posladkam z domačim »After Eight«, ko kapljico 

eteričnega olja poprove mete dodam v stopljeno 

tablico temne čokolade in jo nalijem v modelčke za 

praline. Recept? Pocukajte me za rokav. ;)

ETERIČNO OLJE ČAJEVCA:

Eterično olje čajevca mnogi 

bolje poznajo tudi pod tujim 

imenom "Tee Tree".

Ima izjemne protiglivične in 

protivirisne učinke in pomaga 

tako pri odpravljanju glivic na 

Eterična olja Pripravila: Nuša Šenk
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nohtih (čisto olje mažemo 2-3x na dan na prizadeti 

noht, dokler nam ne začne rasti zdrav noht) kot pri 

odstranjevanju bradavic, še posebno pri otrocih, in 

reševanju vseh srbečic in vnetij, ki jih lahko imajo 

dekleta in ženske. Že ena kapljica eteričnega olja 

čajevca, ki jo dnevno kapnemo na spodnje perilo, 

lahko odpravi številne tovrstne neprijetnosti. Sama 

sem iz dopusta v toplicah prišla z glivicami na nohtu 

na nogi, katerega sem dnevno mazala z oljem čajevca, 

dokler ni zrasel lep in zdrav noht. Od takrat se glivice 

niso ponovile.

ETERIČNO OLJE KADILNE BOSVELIJE:  

Eterično olje kadilne 

bosvelije je najbolj 

vsestransko med 

eteričnimi olji.

V krščanskih krogih 

kadilo uporabljajo v 

cerkvah, pri nas doma pa 

je nepogrešljivo v 

kombinaciji s sivko, da 

prežene nočni kašelj pri obeh hčerkah. Ko katera od 

njiju ponoči začne kašljati in se ne ustavi, mu prsni koš 

in hrbet namažem z mandljevim ali kokosovim oljem 

ter nanesem po 1 kapljico sivke in kadilne bosvelije. 

Nanos ponavljam na 15 minut, vendar mi do sedaj še 

nikoli ni bilo potrebno bedeti več kot pol ure. Že po 

drugem nanosu se mu kašelj popolnoma umiri in 

otrok nato mirno spi potem do jutra. Kadilna bosvelija 

pa je odlična tudi pri težavah z migreno oziroma 

glavoboli na splošno. Prijateljici pomaga, da ob prvih 

znakih prihajajoče migrene pritisne palec na 

stekleničko eteričnega olja in stekleničko obrne na 

glavo. Kar ji ostane na palcu, pritisne v ustih na nebo, 

nato pa ta isti ritual ponavlja na 15 minut, dokler ne 

prežene migrene. Eterično olje kadilne bosvelije 

deluje tudi na našo podzavest, zato ga pogosto 

uporabljajo pri meditaciji, sama pa si kapnem kapljico 

na mrzle dlani v zimskih mesecih, da mi pospeši 

pretok krvi in me segreje. Brrrrrrr ;)

ETERIČNO OLJE BAZILIKE:  

Eterično olje bazilike se 

uporablja kot dodatek k 

jedem in za miritev bolečin.

Enkrat sem v celo skledo 

paradižnikove solate kapnila 

po nesreči 2 kapljici 

eteričnega olja bazilike in cela skleda je imela okus 

samo po baziliki. Od takrat naprej strogo upoštevam 

navodila: eterično olje se lahko v jedi dodaja le tako, 

da zobotrebec namočimo v olje in nato s tem 

zobotrebcem malo pomešamo po jedi. Šele po 

okušanju lahko dodamo še kakšen zobotrebec 

eteričnega olja. Prisegam pa na eterično olje bazilike v 

boju proti vnetim ušeskom pri hčerkama, saj sem 

ponavljajoča vnetja odpravila prav z oljem bazilike. 

Takoj, ko je otroka začelo kljuvati v ušesku, sem ji cel 

ušesek namazala z baznim oljem (kokos, mandelj ...) in 

čezenj razmazala  1-2 kapljici eteričnega olja bazilike. 

Nanose sem ponavljala, dokler hčerke ni nehalo 

boleti, nato pa preventivno namazala še nekajkrat, da 

se vnetje popolnoma pozdravi. Za preventivo 

uporabljam tudi eterično olje čajevca, ki prav tako 

pomaga pri vnetih ušeskih. 

ETERIČNO OLJE DIVJE 

POMARANČE:

Eterično olje divje 

pomaranče premaga 

odgnati slabo voljo in 

utrujenost ter aktivira 

živčni sistem. V zimskih 

mesecih pomaga tudi pri 

vseh težavah z dihali.

Poleti ga rada dodam po kapljico v hladno vodo, da 

pijemo vodo z okusom, pozimi pa je olje odlično v 

difuzorju - skupaj z eteričnim oljem cimeta in bele 

jelke, da si tako pričaram zares praznično vzdušje. 

Naredila sem tudi domače praline, za katere preprosto 

stopim tablico temne ali jedilne čokolade, dodam 

žličko kokosovega masla in 1-2 kapljici eteričnega olja 

divje pomaranče, tako nastalo zmes pa nato le še 

nalijem v pripravljene modelčke. Ko se čokolada strdi, 

praline izginejo hitreje, kot bi rekel keks. ;)

ZA KONEC PA ŠE NASVET:

Eterična olja so koncentrirani rastlinski izvlečki, 

zato velja splošno pravilo previdnosti pri njihovi 

uporabi. Znano je, da so eterična olja močne 

spojine, ki so ob nepravilni uporabi lahko 

škodljive za zdravje. Opozorila glede uporabe 

eteričnih olj je potrebno upoštevati ne glede na 

to, ali so eterična olja naravna in 100 % čista, saj 

lahko nekatere naravne komponente v visokih 

koncentracijah negativno vplivajo na zdravje in 

počutje.
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Kako pomembni so zaposleni v vsakem podjetju, 

potrjuje rek, da je vsaka organizacija uspešna, 

kolikor so uspešni njeni zaposleni.

Zadovoljstvo vsakega zaposlenega je pogojeno z 

njegovim delovnim okoljem, kot tudi s sodelavci. Dobri 

odnosi med sodelavci so predpogoj vsakega 

uspešnega poslovanja.

Vsaka oseba teži k ustvarjanju kvalitetnih odnosov 

tako v zasebnem življenju kot tudi na delu. V 

zasebnem življenju imamo možnost izbire oseb, ki jih 

vključujemo v naše življenje, na delovnem mestu pa 

izbire sodelavcev nimamo. Tisto, kar vsako delovno 

okolje razlikuje, so prav ljudje, torej zaposleni in njihovi 

medsebojni odnosi. Ozračje, ki vlada med njimi in 

kakšno vibracijo imajo. Prav ti zaposleni, njihova želja in 

veščina skupnega dela s sodelavci, lahko vplivajo na 

to, koliko bo organizacija boljša ali eneko dobra ali pa 

slabša v primerjavi z drugimi. Dobra ekipa visoko 

motiviranih zaposlenih s svojim timskim delom lahko 

oddela delo bolje in tako ustvari boljši rezultat, kot bi to 

naredila nemotivirana ekipa strokovnjakov v slabih 

medsebojnih odnosih.

Količina znanja, potrebna za opravljanje neke delovne 

naloge, vsak dan raste. Nihče od nas ne poseduje vseh 

potrebnih znanj, niti nima vseh potrebnih kapacitet za 

njihovo doseganje. Da bi delo uspešno opravili, da bi 

prišli do cilja, smo vsi v poziciji, da moramo sodelovati s 

svojimi sodelavci ter uporabljati njihove kompetence 

(znanje in veščine), kot morajo tudi oni sodelovati z 

nami zaradi naših kompetenc. Ne glede na stopnjo 

izobrazbe, ne glede na delovno mesto na katerem 

smo in katero delo opravljamo, je določene cilje 

nemogoče doseči brez sodelovanja s sodelavci. Prav 

za uresničenje teh ciljev je dobro sodelovanje oz. dobri 

odnosi nujno potrebno.

Vsako delovno mesto prinaša določeno stopnjo 

stresa, razlog so časovni pritisk in izzivi delovnega 

mesta, zato so reakcije v takih okoliščinah pogosto 

točno takšne, kakršnih ne pričakujemo. Prav te reakcije 

vplivajo na skupno delovno atmosfero in lahko 

ogrozijo odnos sodelavcev. Kvalitetni odnosi vplivajo 

na nas. Če se počutite dobro in zadovoljno, je takšno 

tudi vaše razpoloženje in takrat ste zagotovo zelo 

prijeten sodelavec. 

Lepo je delati v okolju, v kateri smo sprejeti in v kateri 

tudi vi sami sprejemate druge. Razlike nas bogatijo.

Pomebnost dobrih odnosov na delovnem mestu
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Plastika nas danes spremlja na vsakem koraku. Toda ali 

se zavedamo, da razpada na zelo majhne koščke, tako 

imenovano mikroplastiko, ki ima številne negativne 

vplive na morski ekosistem? V Sloveniji so bile 

opravljene prve obsežnejše raziskave mikroplastike v 

morju. 

Pokazalo se je, da se pojavlja v velikih koncentracijah in 

tudi, da prenaša s seboj patogene vrste mikro-

organizmov. To odpira vprašanje varnosti naših obalnih 

kopalnih voda.

Mikroplastika je sodobno onesnaževalo, ki ga je z 

naraščajočo proizvodnjo plastike čedalje več. Pod 

pojmom mikroplastika se skrivajo majhni delci plastike, 

veliki od 300 mikrometrov do 5 milimetrov. Ti nastajajo z 

razpadanjem večjih kosov plastike pod vplivom 

različnih fizikalno-kemijskih dejavnikov (sekundarna 

mikroplastika) ali pa so že načrtno proizvedeni v tako 

majhnih velikostih (primarna mikroplastika), kot na 

primer plastični peleti iz industrije plastike, plastični 

delci, ki se dodajajo kozmetičnim izdelkom ali 

abrazivnim sredstvom. 

Po nekaterih ocenah v svetovna morja in oceane vsako 

leto zaide 8 milijonov ton plastičnih odpadkov, ki nato 

razpadajo na vedno manjše koščke, in 1,5 milijona ton 

primarne mikroplastike. Dejstvo je, da bodo te številke le 

še naraščale, če ne bomo takoj ukrepali. Tega se zaveda 

tudi evropska komisija, ki je financirala že kar nekaj 

razvojno-raziskovalnih projektov o tej temi.

Stanje onesnaženosti bi bilo treba spremljati, saj 

mikroplastika na različne načine škoduje morskemu 

ekosistemu. Škodljivi učinki se kažejo tako s kemijskega 

kot biološkega vidika. Mikroplastika v vodi namreč 

učinkovito veže nase obstojna organska onesnaževala, 

po drugi strani pa sprošča aditive, dodane plastiki med 

proizvodnjo. Delce mikroplastike morski organizmi 

nehote zaužijejo in s tem tudi kemikalije, vezane nanje. 

Mikroplastika je bila identificirana na različnih ravneh 

prehranjevalne verige, celo pri najmanjših planktonskih 

organizmih.

Poleg vezave obstojnih organskih onesnaževal na 

mikroplastiko se nanjo zelo dobro vežejo tudi 

mikroorganizmi. Površina delcev mikroplastike je 

namreč prebivališče za celo vrsto mikroorganizmov. Ti 

tvorijo na mikroplastiki tanek sloj, ki ga imenujemo 

biofilm. Pogosto se bakterijska združba biofilma 

mikroplastike po raznovrstnosti razlikuje od bakterij, ki 

sicer živijo v določenem delu morja. 

Delci mikroplastike so tako nišni življenjski prostor za 

mikroorganizme v morju. Ker so delci mikroplastike 

majhni in lahki, jih vodni tokovi zlahka prenašajo iz enega 

dela morja v drugega in tako so prenašalci mikro-

organizmov. 

Iz vrste študij, ki kažejo na vse več znanih škodljivih 

vplivov mikroplastike, vidimo, da plastika v morju še 

zdaleč nima le negativnega estetskega učinka, ampak 

je lahko nevaren odpadek, škodljiv tako za organizme, 

živeče v morju, kot za ljudi. Za zmanjšanje onesna-

ženosti pa lahko veliko naredi že vsak posameznik, in 

sicer tako, da pravilno ravna s plastičnimi odpadki, 

uporablja čim manj plastičnih izdelkov in z zavestjo, da 

vsak nepravilno odložen plastični odpadek zaradi 

razpadanja postaja nevaren za vse širši krog orga-

nizmov, na koncu tudi za človeka.

Vir: Delo, november 2017

Mikroplastika onesnažuje tudi morje
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Koliko beljakovin v resnici potrebujemo?

Več ali manj? Iz perutnine, sira z nizko 

vsebnostjo maščob, soje ali graha? Raje kot 

nasprotujočim si modrovanjem prijateljev 

prisluhnite znanosti, ki ima odgovore.

Beljakovine so motor skoraj vseh telesnih funkcij. So vir 

energije, obnavljajo, gradijo mišice, dajejo občutek 

sitosti ter sodelujejo pri prebavi in krepitvi imunskega 

sistema. Nujne so, da sploh (pre)živimo. Ob tem 

neizpodbitnem dejstvu marsikdo pomisli – čim več, 

tem bolje. Pa telo res deluje tako?

Jejte prej, jejte pogosto

Po podatkih raziskave z Univerze v Missouriju naj bi 

ljudje, ki so za zajtrk pojedli 35g beljakovin, čez dan 

zaužili kar 400 kalorij manj ter hkrati izgubili več 

maščobnega tkiva v primerjavi s tistimi, ki so jih le 13g 

ali so jutranji obrok celo izpustili. In ker so čez dan ostali 

siti, se tudi v poznopopoldanskih in večernih urah niso 

prenajedali. Visoko beljakovinski zajtrk v praksi 

pomeni naslednje: 170g nemastnega grškega jogurta 

(17g beljakovin) s približno desetimi mandlji (8g 

beljakovin), dvema žlicama sončničnih semen (4g 

beljakovin) in polovico skodelice mešanega 

jagodičevja (1g beljakovin). V raziskavi predlagajo še, 

da beljakovine čim bolj enakomerno razporedimo čez 

cel dan, v vse obroke, saj tako pomagajo ohranjati 

mišično maso.

Pravilo desetih odstotkov

Priporočen dnevni vnos je spodnja meja, ki zagotavlja, 

da boste ostali zdravi. Kar pomeni 0,72g na kilogram 

telesne teže. Za povprečno, ne preveč aktivno žensko 

z 58 kilogrami bi torej moralo zadostovati okoli 46g 

beljakovin, kar je 10% vseh dnevnih kalorij.

Povprečna poraba beljakovin pri zahodnjakinjah se 

po najnovejših podatkih giblje okoli 68g, torej ni 

potrebe, da bi proteine vnašali še v obliki dodatkov. 

Če boste seveda jedli dovolj rib, oreščkov, fižola, 

semenk in mlečnih izdelkov, vključno z jogurti.

Kdaj dodati?

Je pa količino beljakovin smiselno povečati, če ste:

ź Zelo aktivni, kar pomeni, da trenirate 4-5 krat na 

teden vsaj 35-40 minut, vključno z dvema 

treningoma z utežmi. Vnesti morate vsaj 1,2-2g 

BELJAKOVINE RASTLINSKEGA IZVORA

Skodelica kuhane zelene soje: 22 g

Skodelica kuhane leče: 18 g

Skodelica kuhanega fižola: 15 g

Skodelica kuhanega graha: 9 g

Skodelica kuhane kvinoje: 8 g

Skodelica kuhanih špagetov: 7 g

Skodelica kuhane špinače: 5 g

Skodelica kuhanega brokolija: 4 g
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proteinov/kg telesne teže. To je količina, ki jo 

telo potrebuje za regeneracijo mišičnih tkiv, 

še posebej, če so treningi zelo intenzivni

ź Na dieti, saj ob zgubljanju maščobe ohranjajo 

mišična vlakna. Strokovnjaki priporočajo, da 

delež beljakovin povečate na celo od 1,8-2g 

na kilogram telesne teže. Kalorije zmanjšajte 

na račun rafiniranih ogljikovih hidratov

ź V srednjih letih, saj večji vnos pomaga 

ohranjati mišično maso, moč, vitalnost in 

funkcionalnost ter ščiti pred osteoporozo. 

O pt i m a l e n  b e l j a kov i n s k i  v n o s  to re j 

predstavlja 15-25% dnevno zaužitih kalorij oz. 

20-30g v glavnih obrokih in 12-15g za malico, 

skupaj torej med 90 in 105g.

Beljakovine živalskega izvora

Zrezek (85 g, kuhan): 26 g

Puranje ali piščančje prsi brez kože (85 g, 

kuhana): 25-26 g

Tun, losos ali postrv (85 g, kuhana): 19-25 g

Svinjski hrbet (85 g, kuhan): 23 g

Grški jogurt (170 g): 15 g

Pol skodelice svežega sira: 13 g

Skodelica mleka: 8 g

Jajce: 6 g
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Šparglji z mandljevo skorjico iz pecice

Za 2-3 osebe 

ź 500 g špargljev

ź 150 g mletih mandljev

ź 50 g nastrganega parmezana

ź 1 žlico česna v prahu

ź 2 žlici posušenega origana

ź 1 žličko zeliščne soli

ź sveže mleti poper

ź 2 jajci

Preliv: 

ź 300 g grškega jogurta

ź 5 žlic sesekljanega drobnjaka

ź sol in poper po okusu

ź limonin sok po okusu
Priprava:

Šparglje očistimo in jim odstranimo trdi del.

V posodi pomešamo mlete mandlje, parmezan in začimbe. V drugi 

posodi razžvrkljamo jajci. Šparglje najprej pomočimo v jajce, nato pa 

jih potresemo s suho mešanico. Nato jih naložimo na pekač, ki ga prej 

obložimo s papirjem za peko. Pečemo približno 15 minut pri 180 

stopinjah Celzija.

Postrežemo s pripravljenim prelivom.

Limetina krema lahka in osvežilna 

in zato primerna za poletne 

piknike in zabave. Če niste 

ljubitelji limet lahko poskusite 

narediti jagodni cheesecake.

Sestavine za limetin cheesecake:

ź 200 g polnozrnatih piškotov

ź 50 g masla

ź 200 g kremnega sira

ź 100 g grškega jogurta

ź 2 žlici sladkorja v prahu

ź sok 2 limet

ź lupinica dveh limet

Enostaven limetin cheesecake v kozarcu

Postopek priprave limetinega 

cheesecake-a:

1. Piškote zdrobimo, dodamo 

stopljeno maslo in zmešamo. 

Potlačimo jih na dno kozarca.

2. Nato skupaj zmešamo kremni sir, 

grški jogurt, sladkor v prahu, limetin 

sok in limetino lupinico. Mešamo 

tako dolgo, da dobimo enotno 

zmes, ki jo nadevamo v kozarce.

3. Kozarce za najmanj 2 uri 

postavimo v hladilnik. Nato jih 

dekoriramo in ohlajene 

postrežemo.
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Zadnji dan maja je mamico Patricijo in 

očka Petra razveselila Olivia. Mala 

štručka meri 49cm, težka pa je idealnih 

3.220g.

Mladi družinici želimo vse lepo, iskrene 

čestitke pa seveda tudi babici Nataši!«

Rojstvo

VSE 
NAJBOLJŠE
VSEM, KI PRAZNUJETE 

V TEM OBDOBJU!
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Horoskop

Oven   21. 03. – 20. 04.

V juniju vam ne bi smelo biti dolgčas. V 

prvi polovici meseca boste srečali kar 

nekaj zanimivih ljudi, ki imajo marsikaj 

koristnega povedati. No, nekateri lahko le 

prenašajo zadnje novice okoli vogala, a se boste lahko v 

njihovi družbi pošteno nasmejali. Nekoliko več se boste 

morali ukvarjati z družinskimi zadevami. V drugi polovici 

junija se pripravite na novo ljubezen. Če ste še samski, 

tega preprosto ne smete zamuditi.

Bik       21. 04. – 20. 05.

V kolikor razmišljate o denarju in kako se 

lotiti tistih prihrankov, o katerih že nekaj časa 

sanjate, je začetek meseca prav ugoden 

zanje. Pazite le, da vas igriva energija v 

zdajšnjem času ne pripravi do tega, da boste porabili čisto 

vse, kar ste nameravali »dati na kupček«. Sicer pa vam ne 

bo dolgčas, saj se bo v vaši bližini nenehno nekaj 

zanimivega dogajalo. Novice bi morale biti vzpodbudne ali 

vsaj koristne.

Dvojčka 21. 05. – 20. 06.

Center pozornosti planetov bo večino 

meseca usmerjen na vas, zato ta čas dobro 

izkoristite za tisto, kar si že nekaj časa želite 

uresničiti. Tudi denarja vam ne bo manjkalo. 

Ozrite se za kakšno zanimivo priložnostjo. Pa malce 

obrnite žepe v oblačilih, ki jih že dolgo niste oblekli ali 

potegnili iz omare. Čas je ugoden tudi za spoznavanje 

novih ljudi. Kdo ve, morda zaradi svoje radovednosti zdaj 

najdete celo srečo v ljubezni?

Rak 21. 06. – 22. 07.

Junij vam bo naklonjen, zato ga izkoristite 

in uživajte kot že dolgo sanjarite. Zdaj se 

vaše želje zlahka uresničijo. Le malce 

pomagajte planetom, da vas bodo hitreje 

opazili. Prva polovica meseca je še posebno ugodna za 

ljubezen. Druga pa je bolj primerna za rokovanje z 

denarjem. Lahko si privoščite nekaj, za kar ste do sedaj 

rekli, da je »škoda denarja za vas«.  Povejte naglas. Morda 

vam tisto nekdo podari za rojstni dan.

Lev 23. 07. – 22. 08.

V tem mesecu boste spoznali, kdo so vaši 

pravi prijatelji. Uživajte v dobri družbi in 

kdaj pa kdaj tudi drugim pustite do 

besede. Druga polovica meseca vam je 

zelo naklonjena. Lahko boste opazili, da ste se pomladili 

ali pa se boste vsaj počutili mladostni kot že dolgo ne. Čas 

bo ugoden tudi za ljubezen in srečo v dvoje. Le ne 

prehitevajte, ker je prva polovica meseca bolj naklonjena 

razočaranjem v ljubezni.

Devica 23. 08. – 22. 09.

Medtem, ko bodo drugi načrtovali svoje 

počitnice, vam zvezde ponujajo izjemno 

dobre priložnosti za poslovni uspeh. Če ste 

razmišljali o napredovanju na poklicnem in 

kariernem področju, preverite priložnosti, ki v tem času 

zagotovo obstajajo oz. se bodo pojavile. V drugi polovici 

meseca pa se bolj sprostite in pojdite v družbo. Vaši 

prijatelji vas pogrešajo. Le kakšni skrivni romanci se 

izognite. Ne bo trajalo in bo bolelo.

Mesečni horoskop za Junij 2018 – Idealen čas za rekreacijo

Izobilje energij junija bo ponudilo nove priložnosti za komunikacijo, povezovanje 

z drugimi in gibanje. Lažje (in brez slabe vesti ali izgovorov) si bomo privoščili 

sprostitev, odšli na potovanje ali se z drugimi iskreno pogovorili. Potreba po rasti 

in razvoju se bo čez mesec zelo povečala, zato bo to idealna priložnost, da se 

odločimo in začnemo več časa posvečati rekreaciji in kreaciji novih stvaritev. 

Mesec junij nam bo omogočil, da se telesno, duševno sprostimo in okrepimo, 

kot tudi da si prizadevamo uresničevati vse svoje ideje in želje.
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Tehtnica 23. 09. – 23. 10.

Vas vleče na kakšno potovanje, na 

učenje tujega jezika ali nekaj, kjer bi 

združili prijetno s koristnim, a 

nevsakdanjim? Prva polovica junija je 

kot naročena za vas. Priznajte si svoje 

želje, jim posvetite nekaj časa in usmeriti misli v načine, 

kako jih uresničiti. V drugi polovici meseca se boste 

morali posvetiti poslovnim zadevam. Ne bo vse teklo 

kot si želite, zato nekaj prilagodite, pa bodo zadeve 

dobile ugoden izid.

Škorpijon 24. 10. –  22. 11.

V začetku meseca boste morali nekaj 

spremeniti pri sebi ali drugih. Tisto, kar 

vas je prizadelo, ni bilo mišljeno kot ste 

razumeli. Potrudite se in spregovorite z 

nekom, do katerega že nekaj časa kuhate zamero ali se 

mu umikate, ker imate slabo vest. V drugi polovici 

meseca čas raje namenite ohranjanju in izboljšanju 

družinskih vezi ter napredovanju na poklicnem 

področju. Se splača, le čustveno se ne zapletajte.

Strelec 23. 11. – 21. 12.

Partnerstvo (zasebno ali poslovno) 

prihaja v ospredje. Prva polovica meseca 

zna prinesti nekaj nelagodja na 

partnerskem področju. Ne mislite, da je 

vse dorečeno. Še marsikaj je potrebno uskladiti, preden 

se bo vse skupaj razrešilo. Vaš ali partnerjev ego zdaj 

nikomur ne koristi. V drugi polovici bo bolj blagodejno, 

če boste odvečno energijo pokurili s seksom kot z 

očitki. V drugi polovici meseca pa raje odpotujte, ker bo 

prijetno.

Kozorog 22. 12. – 20. 01.

Glavnino meseca vas bo vleklo v delo 

in obveznosti. Opazili boste, da drugi 

niso tako natančni kot vi. Tudi vi boste 

morali popustiti pri izvedbi, če si boste 

naložili preveč. Imate dve možnosti - ali boste godrnjali, 

ali pa se nalezli otroške igrivosti okoli sebe. Kaj dosti ne 

boste mogli spremeniti v tem času. Ker je v hkrati 

verjeten tudi kak partnerski ali družinski izziv, pazite, da 

boste pokazali svojo spravljivo stran.

Vodnar 21. 01. – 18. 02.

Imate polno energije in glavnino 

meseca tudi zelo dobre možnosti, da 

se ponovno zaljubite. Nekoga boste 

očarali s svojim pristopom in hitro boste 

razumeli, kdaj je čas »za akcijo«. V kolikor ste že v 

resnem partnerskem odnosu, zna na tem področju 

prihajati do usklajevanja pričakovanj in želja. Pazite, da 

ne zaradi vašega skoka čez plot. Sicer pa vam ne bo 

dolgčas. Dogajanje bo pestro tudi pri delu.

Ribi 19. 02. – 20. 03.

Obeta se vam nekaj več ukvarjanja z 

družinskimi člani. Z vašo sedanjo 

družino, če jo imate. Morda pa boste 

morali priskočiti na pomoč staršem. Če 

kdo potrebuje kak prevoz, se javite, ker ste na vrsti. 

Druga polovica meseca bo bolj prijetna. Obetajo se 

odlične možnosti, da najdete ljubezen, če jo iščete. Če 

pa ste že zaljubljeni, bo sreča trajala. Le ob koncu 

meseca ljubezni ne zamenjajte za dodatne zadolžitve.

Vir: astrolog.si
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