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Številka 25 ⁄ KvartaI IV ⁄ leto 2015
Interni časopis podjetja Lomas d.o.o.
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BESEDA UREDNICE
Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,
če si človek do ljudi.
Tone Pavček

BESEDA UREDNICE
Lučke, bunkice, pentlje, girlande, smreke in smrečice vseh vrst, barv in oblik, praznično zvončkljanje,
priložnostna glasba, razigrani otroci in živčni starši, ki hitijo po zadnjih prazničnih nakupih,...ja vse
to so prvi zanilci najbolj prazničnega meseca v letu. To vzdušje nam vsem prižge drobne iskrice v
očeh, pričara nasmešek na obraz in neko čudežno toplino okoli srca. Vsaj tako naj bi bilo...
Vam in vašim najdražjim želim, da bi bil vaš vsakdan lep, prihajajoči prazniki čudoviti, leto pa
prijazno.
Maja
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Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
Bliža se konec leta in ponovno sem povabljen, da vas nagovorim preko našega časopisa.
Leto 2015 je potekalo relativno mirno in po ustaljenih tirnicah. Naše zastavljene cilje smo v
povprečju kar dobro dosegali. Res pa je, da je bilo nihanje prodaje med meseci precejšnje, poleg
tega pa, glede na naše dolgoletne izkušnje, nepričakovano. Ene znamke so bile boljše, druge
slabše, prav tako meseci. Letošnje leto bomo tako končali predvideno s 5% rastjo glede na
lansko leto.
Ne glede na nihanja v prodaji pa je bila celotna prodaja uspešna, kar se je pozitivno odrazilo na
naših skupnih bonusih, ki so letos v povprečju pomenili lepih 6 % višje plače.
Bolj ko se bliža konec leta, več se dogaja, kot da bi vsi celo leto čakali na zadnje tri mesece v letu.
Zaključek leta po dinamiki nikakor ne ustreza preostalemu delu leta in to se pozna tako v
pisarnah kot v skladišču, še bolj pa verjetno na terenu.
Naši dobavitelji, vsi po vrsti pospešeno iščejo rezerve, režejo stroške, zahtevajo večjo prodajo,
več poročil in več podatkov. Verjamem da bo leto 2016 v tem pogledu bolj stabilno.
Kakorkoli, takšna je situacija in v Lomasu smo mojstri prilagajanja. Tukaj smo zato, da
prepoznamo in izpolnimo želje in zahteve naših dobaviteljev. Posledično so dobavitelji
uspešnejši ter z našim delom zadovoljnejši, Lomas pa močnejši in stabilnejši.
Absolutno so spremembe za marsikoga med nami boleče in jih težko predelamo, ampak to je
naša služba in tako to sprejmimo. Kdorkoli med nami ima s tem težave, ga prosim, da to pove, ne
drži v sebi in našli bomo skupno rešitev! To je naše delo in naša prihodnost, hkrati pa priložnost
za napredek!
To znamo in to bomo zmogli, to je naš team – LOMAS TEAM!
Našemu Teamu se je letos pridružilo kar nekaj novih sodelavcev, poleg tega pa ste poskrbeli
za rekordno število naslednikov. Razveselilo nas je kar 7 novorojenčkov: 5 fantkov (Uroš, Ervin,
Aleksander, Val in Manuel) ter dve deklici (Alja in Karlina).
Dobrodošli oboji, novi zaposleni, še bolj pa novo rojeni – veliko lepega želim obojim!
Jubilejnih 10 let v Lomasu pa so dočakali Jasmin, Darja in Andreja, medtem ko je 15 letnikov še
več: Marko, Peter, Boris in Bernarda.
Iskrene čestitke vsem!!!
No 20 letnika pa še nimamo. Kako to? Ja zato, ker bo Lomas drugo leto praznoval svojih 20 let!!!
Maja že pospešeno pripravlja nekaj presenečenj za 20 letnico. Ideje za praznovanje pa so
seveda zelo dobrodošle!
Na koncu pa še najpomembnejše. Tudi letos smo bili pridni in uspešni. Rezultati bodo zelo blizu
načrtovanim, kar pomeni, da smo si tudi letos zaslužili Božičnico!
SAMO

Vesele Božične praznike in Srečno Novo leto 2016!
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ВЕОГРАД
Predzadnji vikend v novembru je ponovno nastopil čas za tradicionalni prednovoletni izlet. Tokrat je na nas čakalo glavno
mesto naše, nekoč skupne države, Beograd. Dobro razpoloženi smo se v petek zvečer zbrali na ljubljanskem letališču,
opravili vse obveznosti pred letom in kmalu smo se vkrcali na plovilo srbskega prevoznika Air Serbia (Er Srbija).
Kratek polet je hitro minil, na letališču Nikola Tesla nas je že čakal avtobus in pot smo
nadaljevali do starega Beograda, do hotela 88 rooms, ki je za vikend postal naš drugi
dom. Na hitro smo odložili prtljago, avtobus pa nas je odpeljal na Skadarlijo, le nekaj
korakov od restavracije »Dva jelena«, kjer smo bili deležni pravega srbskega vzdušja:
dunjice, živa »jugo« glasba, pečenje in cigaretni dim. Hitro smo se vživeli, nostalgija
in alkohol sta naredila svoje in že smo »vili« kolo. Nekateri so omagali prej, drugi
kasneje, zaključili pa smo na različnih koncih.

Sobota je bila namenjena ogledom. Še

maršalov grob. Peljali smo se mimo

dobro, da smo imeli bolj pozen zajtrk,

stadionov FC Partizan in FC Crvena

saj so si nekateri »lizali rane« vse do

zvijezda, Cecine hiše, poslovne stavbe

večera. Tudi vreme nam ni preveč služilo,

Pink TV in znane pivovarne BIP. V času

občutno se je ohladilo in večino ogledov

kosila smo se vkrcali na ladjico, ki nas

smo opravili kar iz avtobusa. Med drugim

je popeljala do sotočja dveh veliki rek,

smo si ogledali tudi elitno sosesko

Save in Donave. Privoščili smo si še nekaj

Dedinje in Hišo cvetja, kjer smo obiskali

značilne srbske kulinarike potem pa
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utrujeni krenili proti hotelu. Nekateri so, po programu, želeli še
na Avalo, kjer so si ogledali spomenik neznanemu junaku, ki je
delo znanega kiparja Ivana Meštroviča ter »uživali« v meglenem
pogledu na velemesto, drugi so raziskovali shopping center
Ušće ali pa odšli v hotel, saj nas je zvečer čakalo še posebno
doživetje, večerja na enem od »famoznih« splavov...

Zbudili smo se v mrzlo in zasneženo beograjsko jutro. Po
zajtrku nas je čakal še ogled znamenitosti v centru, kamor
smo odšli kar peš. Ogledali smo si Trg republike z zveznim
parlamentom, Narodni muzej, hotel Moskva s »česmo« kneza
Nikole Obrenovića ter zaključili s sprehajalno in nakupovalno
ulico Knez Mihajlova. Še hitro skupinsko fotografiranje in že
smo hiteli proti restavraciji »Dva bela goluba« kjer smo zaužili
naš zadnji obrok na srbskih tleh.

Avtobus nas je odpeljal do hotela,
naložili smo prtljago in krenili proti
letališču. Še zadnji pogled na čudovit
most preko Ade Ciganlije (Most na Adi)
ter Djokovićev hotel in kafić in že smo
bili na letališču, kjer smo zapravili še
zadnje dinarje.
Utrujeni a prijetno razpoloženi smo
pristali v zimski Ljubljani in že ugibali,
kam bomo potovali naslednje leto.
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FRANCK “KICK OFF” SREČANJE
Podjetje Franck nam je v novembru v hotelu Plaza v Ljubljani pripravilo zanimivo »Kick off«
srečanje. Predstavili so nam letošnje rezultate ter plane za naslednje leto tako za blagovno
znamko Franck kot za Loka kavo.
Prijetno nas je presenetilo dejstvo, da so kavo Crema
razvili za slovensko tržišče, s pomočjo slovenskih
uporabnikov. To je tudi prvič v zgodovini podjetja, da
so artikel razvili za tuj trg in ga nato vpeljali tudi na
hrvaškega.
Pokazali so nam, kaj smo delali dobro in kje je še prostor
za napredek in izboljšanje. Hkrati smo spoznali tudi vsa
»orodja«, ki nam bodo pri doseganju zastavljenih ciljev
na voljo, prodajna ekipa pa je dobila še dodaten izziv in
spodbudo.
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COLDAL TEAM OKTOBRA NA MORJU
Pripravila: Urša Kocjančič

V začetku meseca oktobra se je ekipa Coldal podala na avanturo v Poreč. Za uspešno izpeljan
incentive, je sledila zaslužena nagrada. Boštjan (CP) je poskrbel za vikend poln druženja, adrenalina,
dobre hrane in pijače.
Po uradnem delu (RMS) je sledil team building,
kjer smo najprej malo “zaplesali”...

....se nato pod dobrim vodstvom podali na pot med količki (čez drn
in strm) z veliko žogo na naših plečih...
...se na različne načine spopadli s pajkovo mrežo...

...se vmes “skregali” z Robijem :-)...

...pod taktirko
dirigentke eno zapeli...

...nato izumili novo rešitev danega izziva...
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...otrokom zasegli igrišče...

... in spet staknili glave za rešitev
novega izziva.

Za konec smo ustvarili
prečudovito kreacijo.

še

(za tiste, ki nimate domišljije - piše
Colgate :-))

Malo utrujeni smo sedli na
vlakec in se nato odpravili
na večerjo in nočni ogled
mesta :-). To mi boste morali
verjeti na besedo, saj je
nekdo “izbrisal” vse dokaze.
Naslednje jutro/dopoldne
je sledil neobvezni »foto
shooting« na ladjici...
...na poti do jame...

...in v Rovinju.
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Tuš BTC, Hiša toplih napitkov Franck:

HM MB1, končnica Franck Cappuccino:
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M HM Ptuj, izpostavitev Crema

SM KP, izpostavitev Crema &Loka

S Ruše, izpostavitev Crema

SM Šempeter, izpostavitev Loka,
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IS Celje, redna polica Franck

Tuš BTC, talna nalepka Crema

S Pobrežje, izpostavitev Franck

SM Šentjur, izpostavitev Crema
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HM Šiška, izpostavitev Kandit

M SG, izpostavitev Kandit

IS Ptuj, izpostavitev Kandit
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ISP NG, izpostavitev Sensormatic

ISP KP, izpostavitev Sensormatic

ISP Vič, izpostavitev Sensormatic
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TUŠ KP, izpostavitev LPM

M HM NG Mesto, izpostavitev Neutrogena
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HM NG, končnici elmex in Colgate

HM Šiška, končnica elmex in
Palmolive geli za prhanje

M SM Idrija, končnica Ajax
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HM M Tabor,
izpostavitev Russell Hobbs in Remington:

HM M Šmartinska, izpostavitev Russell Hobbs
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ISP City park, izpostavitev Remington
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Tuš Planet KP,
izpostavitev Maraska

S KP, izpostavitev Maraska
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Letos je Abraham obiskal tudi Andrejo M., ki pa ga ni bila najbolj vesela. Andreja, še enkrat:
VSE NAJBOLJŠE!

TEHTNICE, ŠKORPIJONI IN
STRELCI – VSE DOBRO
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Še ena od naših luštnih nosečk je postala ponosna mamica. Mali
korenjak težak 3.960 g in velik 50 cm je razveselil mamico Sanelo, ki
ga je poimenovala Ervin. Tole pa so njeni prvi občutki: »Ervin je zdrav
in priden dojenček. Imamo se zelo lepo, mamica, ati in sestrica pa
neskončno uživamo ob našemu korenjaku, ti občutki so neprecenljivi.«

Družini Tratar se je 8. decembra
pridružila deklica Alja, težka
3.320 g in velika 51 cm. Obe z
mamico Barbi sta ok in vse lepo
pozdravljata.
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NAŠI NAJMLAJŠI, JOLE COLE IN DEDEK MRAZ
Še eno leto je naokoli in tudi letos je naše najmaljše obiskal Jole Cole, ki je ponovno pripravil zeloooo
zabavno predstavo. S seboj pa je seveda pripeljal tudi Dedka Mraza, ki je pridne nadebudneže na
koncu tudi obdaril.
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NAREDI SAM – OVOJNI PAPIR
Namesto, da za darilni papir zapravljate denar, papirante
vrečke reciklirajte v šik ovoj. Uporabite odpadle drevesne liste,

Kaj boste potrebovali:
⇢ papirnate vrečke
ali rjav ovojni papir

naredite svetleče potiske in dobili boste nekaj res posebnega

⇢ škarje

v kar boste lahko zavili svoje naslednje darilo. Poleg tega pa

⇢ zlato ali srebrno akrilno barvo

lahko v izdelovanje vključite tudi svoje najmlajše in skupaj z njimi

⇢ penasto gobico

preživite nekaj nepozabnih skupnih trenutkov. Na vrh dodajte še
pentljo in vaš unikaten ovojni papir bo zagotovo pustil vtis.
NAVODILA:
Papirnati vrečki odstranite ročaje nato pa pazljivo razprite
dno vrečke. Razrežite po pokončnem stiku vrečke in jo nato
razprite po delovni površini s potiskano stranjo navzdol (če je
potiskana).
Papirnato brisačo prepognite na pol in nato še enkrat tako, da
dobite osnovo za pozlačevanje listov. Na papirnato brisačo
nanesite nekaj izbrane akrilne barve, list pa položite poleg. Z
uporabo gobice rahlo prekrijte list z barvo.
List obrnite in ga z obarvano stranjo pritisnite na papir
(razprto vrečko). Privzdignite in občudujte svoj čudovit tisk.
Nadaljujte z barvanjem in odtiskovanjem lista dokler niste
zadovoljni z izgledom.
Ko se potiskan papir posuši, zavijte darilo, ga okrasite z ljubko
darilno oznako ali pentljo in že ste pripravljeni za obdarovanje!
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⇢ listje
⇢ papirnato brisačo
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BOŽIČNI PIŠKOTI - enostavno osnovno testo
SESTAVINE:
• 250 g moke
• 100 g masla
• 100 g sladkorja v prahu
• 1 rumenjak
• 1 noževa konica pecilnega praška
• 2 žlici smetane
• 1 zavojček vanilijevega sladkorja
• 1 žlica limonine lupine
• 1 ščepec soli
PRIPRAVA:
Enostavno osnovno testo pripravimo tako, da moko in maslo grobo zgnetemo. Nato dodamo vse ostale sestavine. Najlažje
to naredimo, če vse sestavine najprej med sabo pomešamo, ter maso dodamo zmesi iz moke in masla. Kolikor se da hitro
zgnetemo testo in ga pustimo v hladilniku počivati ca. 1 uro. Testo tanko razvaljamo na pomokani površini in izrežemo poljubne
oblike. Pekač obložimo s papirjem za peko. Pečico segrejemo na 180°C in piškote pečemo približno 10 minut. Pečene božične
piškote lahko zlepimo z marmelado in jih po želji potopimo v čokolado.
NASVET:
Z osnovnim testom lahko pričaramo različne recepte za božične piškote. Z različnimi modelčki za piškote, raznovrstnimi
nadevi ali okraševanjem lahko naredimo veliko različnih piškotov.

VANILIJEVI ROGLJIČKI brez jajc

SESTAVINE:
• 280 g pšenične moke
• 210 g masla
• 70 g sladkorja v prahu
• vanilijev sladkor (za povaljanje piškotov)
• 100 g mandljev (fino mletih)
PRIPRAVA:
1. Za vanilijeve rogljičke brez jajc segrejemo pečico na 180 stopinj. Vse sestavine damo v posodo, jih zmešamo s ploščico,
da dobimo drobtine. Drobtine na hitro zgnetemo z rokami, da dobimo testo.
2. Testo razdelimo na oreh velike koščke, oblikujemo majhne rogljičke in spečemo v pečici.
3. Še vroče vanilijeve rogljičke brez jajc povaljamo v vanilijevem sladkorju in ohladimo.
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SMEH JE POL ZDRAVJA.
Pripravil: Robi Turnšek

Dragi sodelavci!
Moram priznati, da sem se dolgo odločal o tem, kakšen članek naj napišem.
Po razmisleku sem le določil temo - zdravje. Potem sem se še dlje časa spraševal, kaj o zdravju naj
napišem? Po nekaj tednih prebiranja medicinske literature (predelal sem skoraj vse bolezni in težave),
sem naletel na članek, ki govori o tem, da je smeh pol zdravja. No, to se mi je pa zdelo zelo zanimivo.
Ko sem ga prebral, sem se odločil, da vam enostavno raje kot članek o zdravju, podarim kar pol
zdravja:))
Prebrskal sem malo po revijah in spletu in zbral nekaj smešnic, za katere upam, da vas bodo spravile
v dobro voljo. Ker pa vam pošiljam samo pol zdravja, predlagam, da se vsak še malo potrudi, da najde
še drugo polovico.
Lep jesenski pozdrav vsem!
Robi
Štirje tipi že vrsto let skupaj hodijo na večdnevni ribiški

Glavni italijanski mafijec odkrije, da mu je gluhonemi

izlet. Dva dni preden naj bi šli, Janezova žena odločno

knjigovodja Giudo sunil deset milijonov evrov.

nastopi in mu izlet prepove. Kolegi začudeni, ampak kaj

Knjigovodja je prej seveda posel dobil zato, da ne bi

lahko storijo? Odidejo sami. Ko prispejo na že znano mesto

nikoli mogel pričati na sodišču. In tako ta glavni cappo

za taborjenje, najdejo tam Janeza, ki je že postavil šotor,

di banda stopi do Guida, s seboj pa je pripeljal svojega

zakuril ogenj in že kuha večerjo.

odvetnika, ki zna prevajati v znakovni jezik.

“No poglej ga no, koliko časa si pa že ti tukaj? In kako si

Mafijec: ”Vprašaj ga, kje je denar!”

pregovoril svojo, da te je pustila?!”

Guido: ”Pojma nimam o čem govoriš.”

“Jah, tukaj sem že od sinoči....Včeraj zvečer, ko sem sedel v

Odvetnik mafijcu; “Pravi, da pojma nima o čem

dnevni sobi, je vstopila žena, mi stopila za hrbet, položila

govoriš.”

roke čez oči in rekla: “Ugani kdo je?” Potegnil sem ji roke

Mafijec potegne pištolo, jo prisloni Giudu na glavo in

z oči in tam je stala, oblečena v spalno srajčko. Prijela me

zakriči: ”Še enkrat ga vprašaj, naj pove ali pa ga bom

je za roko in me odvedla v spalnico. Svečke in lističi vrtnic

ubil!”

povsod..

Odvetnik Giudu: ”Ubil te bo,če mu ne poveš!”

Ma, ravno pred kratkim je brala 50 odtenkov sive.... Na

Guido v znakov nem jeziku: “Okej! Zmagal si. Denar je v

postelji so bile lisice in vrvi. Ukazala mi je, da jo vklenem in

rjavi aktovki zakopan na vrtu hiše mojega strica Lojza.”

privežem na posteljo, in sem jo. Potem je rekla: “Naredi kar

Mafijec odvetniku: “Kaj je rekel?”

hočeš!”..

Odvetnik: ”Pravi, da nimaš jajc, da bi ga ubil!”

...In sem tukaj...
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Kaj je klavstrofobija na Štajerskem?

Šef: “Resno? Katera pa?”

Ko greš proti gostilni in te je strah, da je zaprta.

“ Elektro, plinarna, Vodovod, Snaga, Telekom, najbolj pa
NLB.”

Vprašajo Štajerca, koliko mora popiti, da ima v krvi dva
promila.

Pride Gorenjec sredi zime domov in vidi, da po dvorišču

Štajerc študira, računa, se zamisli in reče: “Ene dva dni nič.”

skače njegov sinko napol gol. Pa vpraša ženo, da kaj je pa zdaj
to, saj se bo poba prehladil.

Petinosemdesetletni bogataš pride k svojemu zdravniku,

“Veš, dragi, sem pospraulava, pa sem našua antibiotike, ki

in se mu pohvali, da je njegova tridesetletna žena noseča.

jim bo kmalu potekel rok trajanja.”

Ga zdravnik posluša, pa se odloči, da mu pove eno

“A, potem pa naj pob le steče še malce po vasi!”

zgodbico.
“Veste gospod Novak, vem za enega lovca, ki je na nekem

Kaj naredi Gorenjec, če ga zebe?

lovu naletel na medveda. Pa potegne puško, pomeri in ves

Postavi se zraven sveče.

prestrašen ugotovi, da puška ni puška in da je namesto nje

Kaj pa naredi, če ga res fejst zebe?

s sabo prinesel dežnik. A vseeno pritisne na gumb, dežnik

Svečo prižge.

sproži in ubije medveda...”
Bogataš: “Kakšna neumna zgodba! Jasno, da je bil nekje še

Umre slovenski gastarbajter in pride prede Boga.

neki drugi lovec in da je on tisti, ki je ustrelil medveda!”

Bog: “Bil si dober, zato izbiraj, kam greš - v raj ali pekel?”

Zdravnik: “Nekako tako gospod Novak, nekako tako...”

Slovenček: “Kaj pa Nemčija?”

Delavec pride k šefu in pravi: “Morali mi boste dvigniti
plačo. Veste, veliko podjetij se zanima zame.”
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dovolj spanja ter se zmerno ukvarjajte s športom. Leto 2016, je leto,
v katerem lahko preizkusite nov šport o katerem ste v zadnjem
času razmišljali, vzemite si nekaj časa zase in odstranite negativno
energijo s pomočjo športne aktivnosti.

VODNAR (21. 1. - 19. 2.)
Vodnar je poznan po svojem privlačnem in prijaznem
značaju. Vodnarji bodo morali v letu 2016 spoznati, da
se ves svet le ne vrti okoli njih, ozorni bodo morali biti na osebe
v svoji bližini, na njihove želje in pričakovanja. Na področju dela
in zaposlitve bo v drugi polovici leta potrebno veliko napora, da
boste obdržali službo oz. da najdete boljše delo in službo. V tem
letu ne boste doživeli večji finančni uspeh, nekatere vaše zamisli
in projekti ne bodo dobili »zelene luči« vaših nadrejenih, kar pa
vas bo še bolj »podžgalo«, da boste predstavili nove, sveže ideje.
Najboljši čas za nove projekte bo v začetku pomladi. V začetku
poletja, vsem samskim letni horoskop 2016 napoveduje, da
boste spoznali »skrivnostno osebo«, katera bo osvojila vaše
srce, poročeni vodnarji bodo odprli srce svojemu partnerju in
utrdili svojo zakonsko zvezo. Na področju zdravja boste občutili
neposredno povezavo med vitalnostjo in duševnim napredkom.
Veliko bo potrebno narediti za notranji mir, skozi vsakodnevno
sprostitev pa se boste znebili stresa.

BIK (21. 4. – 21. 5.)
Bik je trmast, potrpežljiv, pripravljen je preživeti
vihar. Letni horoskop 2016 napoveduje, da bodo
te lastnosti pomagale bikom v težavnih obdobjih leta 2016.
Največji »sovražnik«, ki ga bo imel bik v poslu bo kar sam bik.
Zaskrbljenost glede dela, prijateljev in dolgov, vaši prihodnosti
ne bo veliko pomagala. Namesto tega se »naslonite« na svoje
znanje in verjemite, da lahko zelo dobro opravite svoje delo.
Obstajale bodo možnosti za zaposlitev oz. za napredovanje v
službi. Prav tako obstaja možnost, da boste zaradi posla dalj
časa ostali v tujini. Glede ljubezni se bikom nasmiha sreča v
začetku pomladi, spoznali boste osebo, katera vam bo zelo
ugajala. Ta oseba bo osvojila vaše srce, potrudite se, da ohranite
njeno ljubezen, ker je sigurno »prava oseba«. V času od marca do
junija boste dobili nove prijatelje. Glede zdravja, je že zadnji čas,
da se odpoveste nezdravih navad, v letu 2016 bo potrebno malo
večkrat hoditi na preventivne zdravniške preglede.

RIBI (20. 2. – 20. 3.)
Leto 2016 je za ribe kot nepredvidljiv kovanec za
srečo. Letni horoskop 2016 vam predvideva uspeh
na vseh področjih življenja, razen na področju medčloveških
odnosov. Denar, dobro delo in želja po novem znanju bosta
značilni za prvo polovico leta, v drugi polovici leta pa bo
potrebno veliko napora, da boste obdržali vse stvari pod
kontrolo. Na finančnem področju vas bo spremljala sreča, vse
bo prišlo na svoje mesto tudi v trenutkih, ko boste misli, da je
že vse izgubljeno. Potrebno bo vložiti nekoliko več moči in volje
za dobre odnose s prijatelji in sodelavci. V juliju, septembru
in morda tudi v oktobru boste imeli manjše težave s svojim
partnerjem. Vzemite si čas, da ugotovite od kod izhajajo težave
in jih poizkusite rešiti, pri tem imejte v vidu, da se boste vedno
lahko »naslonili« na osebo s katero ste v vezi. V letu 2016 malo
več časa namenite svojemu zdravju, če boste imeli možnost, a
odpotujete na eksotično potovanje, le to izkoristite, saj boste
po povratku boljše organizirali svoje življenje in imeli več časa
za stvari, katere so pomembne v vašem življenju. Ne smete pa
dovoliti, da vas stres v službi preveč »vrže iz tira« in vam uniči
vse lepe dogodke in stvari, ki se vam bodo zgodile v letu 2016.

DVOJČKA (22. 5. – 22. 6.)
Dvojčki so poznani, da stalno menjajo svoje mišljenje.
V poslu bo kar nekaj »napadov« na vaše delo in
znanje, vendar to ne bo vplivalo na vaše finančno stanje. Glavo
»gor«, naredili boste dober posel in če je potrebno, se pohvalite
kar sami. Letni horoskop 2016 vam napoveduje, da bo leto na
področju posla zelo nepredvidljivo, v novembru in decembru pa
lahko pričakuje uspeh in napredek. Poročeni dvojčki naj dobro
razmislijo ali je partner « ta pravi« in ali vam ne odvzema energijo.
Samski dvojčki bodo v sredini leta spoznali svojo »sorodno
dušo«, v katero se bodo zaljubili »do ušes«. Letni horoskop 2016
dvojčkom glede zdravja napoveduje vzpone in padce. Dobro
je, da obiščete zdravnika takoj, nikar ne čakajte do zadnjega
trenutka, ko boste že zelo bolni. Obstaja možnost, da boste
zaradi zdravstvenih težav prešli na vegetarijansko prehrano.
RAK (23. 6. – 23. 7.)
Letni horoskop 2016 napoveduje rakom, leto polno
skrivnosti in spletk. Stvari se bodo za okus rakov odvijale
nekoliko prepočasi, a bodo raki v letu 2016 pokazali veliko zanimanje
za učenje in kreativnost. Rak zmeraj verjame, da dela vse prav, vendar
začetek leta ne bo ravno uspešen. V prvi polovici leta se lahko v
službi pojavijo manjše težave in problemi, vendar ne smete obupati,
s svojo močno voljo in vztrajnostjo boste dosegli, da se bodo razmere
v službi stabilizirale, koncem leta pa boste spet »na konju«. Na
področju ljubezni se raki ne morejo odločiti kateri partner je najboljši
za skupno življenje. »Naložba« v ljubezen je potrebna v začetku leta,
če želite trdno in srečno vezo s partnerjem. Čustveni rak je v pogledu
zdravja kar sam največji »sovražnik« svojega zdravega načina
življenja. Potrebno bo več pozornosti nameniti zdravi prehrani,
rekreaciji, vsak prosti trenutek pa namenite počitku in sprostitvi.

OVEN (21. 3. -20. 4.)
Leto 2016 bo za ovna zelo razburljivo, močno leto za
kariero, denar in notranjo motivacijo. Mnoge vaše
ideje in poslovne poteze bodo prinesle rezultate v letu 2016. Letni
horoskop 2016 vam napoveduje napredovanje v službi in veliko
dobrih poslovnih idej in posledično boljšo plačo in lepše delovne
pogoje. V prvi polovici leta vam bo uspevalo skoraj vse zato le
»streljajte« z vsem svojim znanjem. Samski moški ovni bodo končno
našli svojo ljubezen, ženske bodo kar precej nezadovoljne s svojim
trenutnim partnerjem, a situacija se bo popravila »na boljše«v
drugi polovici leta. Letni horoskop 2016 vam napoveduje, da glede
zdravja v letu 2016 ne bo večjih zdravstvenih težav. Izkoristite to
stanje, zdravo se prehranjujte, zagotovite svojemu organizmu
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LEV (24. 7. – 23. 8.)
Prva polovica leta 2016 bo za osebe rojene v znaku
leva zelo srečna in uspešna na vseh področji; cvetela
bo ljubezen, na področju zdravja ne bo nobenih težav, v družini se
bo čutila sreča in harmonija, v službi bo šlo vse »kot po maslu«.
Druga polovica leta ne bo tako uspešna, predvsem za ženske
osebe rojene v znaku leva. Na področju ljubezni bo potrebno več
pozornosti nameniti svojemu partnerju, kateri bo to znal ceniti
in vam bo vračal pozornost in ljubezen. Na področju zdravja vam
letni horoskop 2016 v prvi polovici leta ne napoveduje kakšnih
velikih težav, v drugi polovici leta pa bo potrebno več pozornosti
nameniti zdravju, potrebne bodo preventivne kontrole pri
zdravniku. Uživajte zdravo hrano, veliko časa namenite
sproščanju in meditaciji. V letu 2016 bo počitek ključnega
pomena, zgodilo se vam bo veliko stvari in včasih si boste želeli
preskočiti počitek in zdrav obrok, vendar ne pozabite, da je za
zdravje najpomembnejša zmernost v vseh pogledih.

njihovo kvaliteto življenja. Potrebno je biti pazljiv, iz svojega
življenja bo potrebno izključiti vse osebe, katere vam vzamejo
pozitivno življenjsko energijo. V poslovnem svetu boste
uspešni, vendar uspeh bi bil lahko še mnogo večji, če bi nekoliko
več tvegali. Vaša ustvarjalnost bo v letu 2016 dosegla vrhunec,
zberite pogum in realizirajte vse »nore« ideje, ki vam pridejo
na misel, saj vam bo le to lahko prineslo napredovanje v službi
in večji dohodek. Za škorpijone ljubezen in strast nikoli nista
bila velik problem. Vedno vam je jasno kaj želite v ljubezni in
potem to tudi dobite. Lastnost katero včasih pogrešamo pri
škorpijonih je druženje in spoznavanje ljudi. Če ste v ljubezni
nekoliko »zaprti« vas bo vaš partner prosil, da se »odprete«,
zato nikar ne odlašajte s odkritim pogovorom, saj boste v
letu 2016 polni energije za ustvarjanje toplih medčloveških
odnosov. V pogledu zdravja so lahko škorpijoni brez skrbi,
imeli boste nekaj manjših zdravstvenih težav, katere bo
pozdravila kar »domača lekarna«.

DEVICA (24. 8. – 23. 9.)
Ravnotežje je za osebe rojene v znaku device vedno
zelo dobrodošlo. Letni horoskop 2016 napoveduje,
da bodo device v letu 2016 dosegle uspehe na številnih področjih.
Vse se bo odvijalo enostavno in preprosto, natančno tako, kot si
želijo device, vendar v letu 2016 ne boste imeli veliko avantur.
Pozornost namenite poslovni karieri in uživajte v uspehih katere
vam bo ponudilo življenje. V začetku meseca marca obstaja
možnost napredovanja v službi, a nikar ne hitite, saj bi lahko
izpustili še boljšo priložnost za napredovanje. Poročene device
bodo uživale v srečnem družinskem življenju, samske device pa
bi lahko konec pomladi spoznale osebo »svojega življenja«. Na
področju zdravja device ne bodo imele večjih skrbi , le malo več
pozornosti bo potrebno nameniti pridobivanju zdravih navad, v
prvih treh mesecih pa se je potrebno paziti prehlada.

STRELEC (23. 11. – 21. 12.)
Letni horoskop 2016 predvideva za strelce leto
polno vzponov in padcev. V službi bodo lahko
spremembe na boljše ali slabše, obstaja možnost nove službe
ali odpuščanja, predvsem v začetku leta, situacija pa se bo
umirila nekje na sredini leta, le skrb glede eksistence vam bo
ostala v zavesti. Ko se boste srečevali s problemi v letu 2016,
morate biti pripravljeni, da se iz vseh teh težav tudi nekaj
naučite, kar vam bo v prihodnosti lahko samo koristilo. Na
področju ljubezni je velika možnost, da boste v začetku leta
(prvi trije meseci) spoznali zanimivo osebo, jeseni pa lahko
celo zazvonijo poročni zvonovi. Seveda dobro razmislite
preden se odločite stopiti v zakonski stan. Letni horoskop
2016 strelcem namenja dobro zdravje, nekaj več pozornosti
bo potrebno nameniti rekreaciji in zdravi prehrani, med letom
so možne manjše težave z dihali in hrbtenico, katere pa lahko
strelec uspešno premaga s pomočjo domače lekarne ali pa
alternativne medicine.

TEHTNICA (24. 9. – 23. 10.)
Osebe rojene v znaku tehtnice bodo morale biti
v letu 2016 zelo odločne, če želijo, da bo njihovo
življenje srečno in polno harmonije. Bodite pripravljeni na nekaj
manjših težav v službi, predvsem v začetku leta. Slaba finančna
odločitev bo v službi povzročila nekaj slabe volje, vendar boste
s svojim znanjem in sposobnostjo rešili neugodno situacijo.
Finančni stres vas bo motiviral, da se boste še bolj potrudili in
začeli napredovati na vseh področjih življenja. Na obzorju je
nova romanca, vendar preveč strasti in ljubezni lahko povzroči
trpljenje in paniko. Poročene tehtnice bi lahko imele nekaj manjših
prepirov s partnerjem v novembru in decembru, možno je, da se
s partnerjem ne boste uskladili glede praznovanja novega leta.
Za ohranitev zdravja vam letni horoskop 2016 priporoča zdravo
prehrano, veliko spanja ter v prostem času sprehode v naravi,
drugače pa« prihaja« Saturn, kateri vam bo povrnil izgubljeno
energijo in moč.

KOZOROG (22. 12. - 20. 1.)
V svetu kozoroga je neodvisnost ključna beseda.
Leto 2016 vam bo prineslo počitek od »večne
borbe«, saj vam letni horoskop 2016 napoveduje, da boste
dosegli uspeh, kateri bo posledica predhodnega trdega dela.
Pripravljeni boste deliti svojo energijo, uspeh in skrivnosti,
a potrebna bo previdnost, saj obstaja razlika med delom v
skupini in žrtvovanjem svojega uspeha, da bi ostali priljubljeni.
Na področju dela ne bo večjih sprememb, vaše delovno mesto
je sigurno in ga boste obdržali brez večjih problemov. Poročeni
kozorogi bodo imeli priložnost, da uskladijo ljubezensko življenje
s svojim partnerjem, samski kozorogi bodo našli ljubezen
svojega življenja, obstaja celo možnost, da se ljubezen »okrona«
s poroko. Letni horoskop 2016 vam priporoča, da se zamislite nad
svojim stilom življenja, saj v preteklosti niste bili preveč pozorni
na svoje zdravje. Vaše telo bo potrebovalo zdravo prehrano,
zadosten počitek in zmerno rekreacijo. V vsakem primeru boste
našli mir in življenjsko ravnotežje do jeseni.

ŠKORPIJON (24. 10. – 22. 11.)
Škorpijoni bodo v letu 2016 sprejeli kar nekaj
pomembnih odločitev, katere bodo vplivale na
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