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stališča in mnenja
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No, takole: že kar dobro smo zakorakali v leto 2017. Zadnjo soboto v januarju,
28. januarja, je nastopilo kitajsko novo leto, ki bo tokrat v znamenju petelina,
trajalo pa bo vse do 15. februarja 2018. To bo leto prebujanja, novih začetkov in
napornega dela, ki bo obrodilo veliko sadežev. Pravijo, da bo petelinje leto
polno strasti, poguma, ponosa in plodnosti. Leto presežkov. Ker naj bi bila v
letu petelina vsa znamenja bolj nagnjena k zapravljanju, se bo to morda
poznalo tudi na našem poslovanju.
V prvi letošnji številki boste našli še nekaj utrinkov iz konca lanskega leta in
seveda tudi predstavitve nekaterih novosti, ki jih za prvi kvartal pripravljajo
naši principali.
V teku pa so tudi prve letošnje počitnice in kot kaže, ponovno brez konkretne
snežne odeje, tiste prave, zimske! Privoščite si kak brezskrben dan, pa naj bo
to na belih poljanah, v bazenu, v toplem morju pod južnim soncem ali na
potepu po kaki svetovni prestolnici.
Maja
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UTRINKI

Takole smo lani pričakali dedka
Mraza, čas pa nam je krajšal
Jole Cole s svojimi domislicami
in potegavščinami. Kot vsako
leto, se mi zdi, da najbolj uživajo
starši…
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ZANIMIVO

Tik pred koncem leta je na slovenske ceste zapeljala naša
nova lepotica, katere boke smo odeli v čudovit zelen
vizual najnovejšega Listerina – Green Tea.

ZADARSKI ORAHOVAC
NADALJUJE ''BERBO'' ZLATA
V SVOJI KATEGORIJI!
V organizaciji Gospodarskega interesnega združenja
proizvajalcev pijač Hrvatske (GIUPPH), pod
pokroviteljstvom Ministrstva za poljedelstvo, se je odvilo
drugo mednarodno ocenjevanje kvalitete močnih alkoholnih
pijač ISCRO 2016.
GIUPPH je krovno združenje proizvajalcev pijač Hrvaške,
ocenjevanje pa je bilo sproženo s ciljem zbiranja
proizvajalcev močnih alkoholnih pijač (JAP) zaradi promocije
visokih standardov kvalitete na mednarodnem nivoju. Na
ISCRO 2016 je prispelo 50 vzorcev iz osmih držav, močne
alkoholne pijače pa so bile ocenjevane v več kategorijah s
strani vrhunskih hrvaških strokovnjakov.
Maraskin Orahovac je osvojil zlato medaljo za kvaliteto,
zahvaljujoč tradicionalni domači recepturi, ki se uporablja še
danes v mnogih gospodinjstvih, še posebej v našem
podnebju. Nedozoreli zeleni orehi, ki se vsako leto
odkupujejo izključno od domačih proizvajalcev, dajo temu
likerju posebno aromo, ki osvaja. Najboljši Orahovac se je
tudi v letu 2016 delal v Zadru.
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EKIPA

V zadnjih dneh preteklega leta smo naše ekipe na terenu okrepili s profesionalno ekipo osmih urejevalcev polic
(pospeševalcev). Le-ti bodo v pomoč našim zastopnikom na področju celotne Slovenije. V nadaljevanju se vam predstavlja
vseh osem novih članov Lomas teama.

Martina Popović
Pozitivna, nasmejana umetniška
duša, ki misli, da je domišljija
dobro orožje proti "kruti"
realnosti. Velika ljubiteljica živali.
Predvsem psi mi dajejo
pomembno življenjsko energijo.
Vožnja z dobro glasbo me
pomirja. Prava iskrena jaz se pa
pokažem med slikanjem na
platno. Na kratko - se še učim :)
P.s.: Imam pa rada, da me kličejo
Tina

Suzana Topčagić
Moje ime je Suzana in prihajam iz
Ljubljane. Nekateri me že poznate, saj
sem za Lomas delala kot študentka.

Saša Marković

Delo na terenu prinaša veliko izzivov ,
spoznavanje novih ljudi ter aktiven
delavnik. V popoldanskem času sem
vaditeljica vodenih vadb, zato upam da
bomo v podjetju kmalu imeli kakšen
športni dan, kjer bodo fantje pokazali
svoje plesne veščine:) Poučujem tudi
plesne urice za otroke in že tri leta
zapored v mesecu avgustu organiziram
dobrodelni plesni maraton, kjer
zbiramo denar za šolske potrebščine za
Karitas. Srčno upam, da se mi kmalu
pridružite tudi vi :)

Sem Saša Marković star 25 let
in prihajam iz Ankarana
okolice Kopra.
S pospeševanjem prodaje se
ukvarjam že 6 let.
V prostem času se rad
ukvarjam z športom (nogomet,
kolesarjenje), obiskujem
športne prireditve, rad
pogledam dober ﬁlm in uživam
v dobri družbi.

4

EKIPA

Katja Zupan
Sem Katja Zupan, čistokrvna štajerka
izpod Pohorja doma.
Štejem skoraj 30 let in upam, da mi lasje
še dolgo ne začnejo sivet.
Zanima me šport, in že od osnovne šole,
v nogometu navijam za mariborske
viole.
Včasih bila sem plavalni up, sedaj je
moja kondicija živi obup.
V prostem času mi je pozimi kakšen šport drag, najraje pa se poleti
odpravim na dopust na Pag.
Zelo imam rada tudi živali, tako, da me doma razveseljuje mucek mali.
Ko sem bila nezaposlena sem bila od dolgčasa skoraj hin, še dobro da sem
dobila službo in sedaj prodajam Listerin.
Drugače pa sem zabavna in vedno za špas,
kar se tiče kariere pa si dolgo želim biti del ekipe Lomas.

Maja Koščak
V prvi vrsti sem mamica dvema prelepima
deklicama (Tia in Tea) s katerima preživim največ
prostega časa, če se le da kje v naravi (pohodi in
potovanja), z igranjem ali pa ustvarjamo oziroma
izdelujemo stvari iz različnih materialov. Kadar pa
mi le ostane kaj časa zase, le tega izkoristim za
fotograﬁranje, risanje/slikanje, kiparjenje,
izdelavo mandal ter mazil, olj in čajev (naravna
kozmetika in zdravilstvo) ali pa preberem kakšno
zanimivo knjigo s področja psihologije ali
umetnosti, seveda dobra kava v družbi prijateljev
ter kakšen koncert tudi spadata zraven.
Drugače sem pa sproščena, komunikativna in kreativna oseba, ki je najraje v družbi
pozitivnih in energičnih ljudi :)
Življenjski moto, ki me vedno spremlja je: Upaj na najboljše, vendar pričakuj
najslabše in nikoli ne boš razočaran.
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Denis Rihterič
Sem Denis Rihterič iz Maribora. S
pospeševanjem prodaje se
ukvarjam že 8 let. To delo opravljam
z velikim veseljem, saj je zelo
dinamično, polno izzivov, hkrati pa
rad delam z ljudmi. Po naravi sem
zelo komunikativen, energičen in
pozitiven.
V prostem času se ukvarjam z
različnimi hobiji, kot so urejanje in
skrb za rastline, tek, sprehodi v
naravo, razni zimski športi. Zadnjo
leto pa svoj prosti čas posvečam
čebelarstvu, saj se zavedam, da
čebele pripomorejo k ohranjanju
ravnovesja v naravi, omogočajo
obstoj, živalskih in rastlinskih vrst
ter človeka, nam dajejo čebelje
izdelke, ki krepijo naše zdravje. Tudi
sam si želim v prihodnosti, da bi
lahko užival svoje lastne medene
pridelke.

EKIPA

Martina Vinkovič

Darko Bjelić
Pozdravljeni vsi skupaj.
Vesel sem, da sem postal del Lomas
kolektiva. Darko je moje ime, star sem
34 let in prihajam iz Ljubljane.

Sem Martina iz Ljubljane,
prijatelji mi pravijo da sem "ta
gobčna" iz naše družbe. Najraje
se družim v naravi (kakšen dober
sprehod na Rožnik, Šmarno goro
ali pa malo daljši na kakšen drugi
hrib). Zelo rada poslušam dobro
glasbo ob kateri kaj ustvarim
(slikam) ali pa skreiram kakšno
novo oblačilo in nakit. Ker zelo
zelo rada jem in ker sem
sladkosneda pri meni diete ne
pridejo u poštev.

Uživam v dobri hrani, rad se pohecam
in družina mi je na prvem mestu.

6

NOVOSTI

Airwick predstavlja novo linijo osvežilcev zraka – Pure
Odlikuje jih bolj intenziven vonj, saj nova formulacija
ne vsebuje vode.
Na voljo tudi polnila za Freshmatic v vonjih
Spring Delight in Cherry Blossom
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NOVOSTI
Da bodo vaša oblačila kot nova, je Woolite
izdelal novo, izjemno formulacijo s keratinom.
S tem je naredil korak od detergenta za pranje
perila do kozmetike za nego oblačil, saj keratin
izboljša rezultate pranja; barve so bolj
intenzivne, vlakna pa bolj gladka.
Nova volnena vlakna

Volnena vlakna po 20 pranjih z

Volnena vlakna po 20 pranjih s

Woolite Pro-Care «kot nova»

HD detergentom v prahu

je bogat protein, ki ga vrhunske blagovne znamke uporabljajo v izdelkih za
nego las - NEGUJE, OBNAVLJA, ŠČITI, VLAŽI, GLADI...

Predstavljamo Woolite Pro – Care, novo formulo s keratinom. Močnejši, izboljšani vonji, za dlje
trajajoč občutek ugodja

Na voljo tudi v kapsulah. Z novo, trenutno najhitreje raztapljajočo kapsulo na trgu, ki
se raztaplja do 50% hitreje, kot najbolje prodajane gel kapsule. Za popolno čistočo,
brez ostankov!
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NOVOSTI

COLGATE MAX WHITE & PROTECT
S formulo, razvito za varno beljenje, beli vaše zobe s pomočjo treh aktivnih mineralov za poliranje, obnovo in zaščito vaših
zob.

ź

Visoko učinkovita silika z edinstveno
peno

ź

Natrijev ﬂuorid

ź

Kalijev nitrat

˛

KLINIČNO DOKAZANA TEHNOLOGIJA za učinkovito odstranjevanje površinskih madežev, za bolj bel nasmeh

˛

Zaščitni sloj na zobeh za pomoč pri:

˛

ź

popravilu sklenine

ź

preprečevanju kariesa

ź

zaščiti zob proti občutljivosti zob

EDINSTVEN občutek v ustih in estetika paste

Palmolive v skladu z najnovejšimi svetovnimi trendi, kot
dopolnitev linije Naturals, predstavlja linijo Camellia Oil &
Almond (Olje kamelije & mandelj).
Linijo sestavljajo gel za prhanje, tekoče ter toaletno milo.
Žametna formula, ki vsebuje dragoceno olje kamelije in
izvlečke mandlja, pomaga negovati vašo kožo, ki je po
uporabi navlažena, mehka in gladka.

9

POSEBNI DOSEŽKI

HM Tabor, Hiša toplih napitkov

HM Tabor, končnica Loka
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Velenje, končnica darilni paketi

IS 2 MB, izpostavitev darilnih paketov LPM

HM Šiška, izpostavitev Neutrogena

HM NG mesto, končnica LPM
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POSEBNI DOSEŽKI

IS Vič, končnica Neutrogena
HM Velenje, končnica Listerine

HM Velenje, končnica Neutrogena & LPM
Leclerc, izpostavitev Listerine Advanced White
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POSEBNI DOSEŽKI

M Rudnik, končnica Neutrogena
S Vir, končnica Neutrogena & Listerine

S Vir, vrtljiva vrata, Neutrogena & Listerine
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POSEBNI DOSEŽKI

Tuš Planet KR, končnica Palmolive

HM Šiška, končnica Palmolive

HM Šiška, končnica Colgate-Palmolive
HM KR Savski otok, skupna končnica

14

POSEBNI DOSEŽKI

ISP CE izpostavitev Colgate

ISP Vič, izpostavitev Colgate - Palmolive

S Ormož, izpostavitev Palmolive

Leclerc, izpostavitev Ajax

HM SG, končnica Colgate - Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKI

IS CE, izpostavitve Saponia

S Žabja vas, končnica Saponia
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POSEBNI DOSEŽKI
Zahvala ob obisku
Pripravila: Hermina Steržaj

sestavljali omare in preurejali 'planograme', izmislili smo si nove
promocije in pripravili fenomenalne izpostavitve. Bernarda, Aleš in
Rajko so združili moči in pokazali, da je v slogi moč. Lili je poskrbela za
super nove POS materiale in organizacijo, Dušan in Aleš sta se izkazala
tudi kot sestavljavca pohištva, Peter pa je sproti reševal incidente.

Beseda, ki nam prodajnikom nekako napove 'obsedno stanje'. Mail s
takim naslovom po navadi med vrsticami pomeni: izpusti vse kar
delaš in poslušaj nadaljnja navodila!
Tako je tudi bilo. Tri dni smo prav vsi v timu Tehnika skrbeli za to, da bi
naši OBISKI Ljubljano zapustili z nasmehom na ustih. Obiskali so samo
Bernardine trgovine, vendar sta Aleš in Rajko zavzeto priskočila na
pomoč s svojih terenov. Z Lili in Dušanom smo se po organizacijskem
sestanku skupaj odpravili v trgovine. Urejali smo police, brisali prah,

Skupaj smo dosegli zastavljen cilj in si oddahnili ob rezultatu: thumbs
up!
Zares lepa hvala vsem skupaj!

BigBang BTC, končnica ProLuxe, izpostavitev Russell Hobbs

Harvey Norman, končnica Russell Hobbs retro

17

POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, končnica Remington

Merkur BTC, stojalo Russell Hobbs

HM Šiška, degustacija
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MIND, BODY & SOUL
PRLEKIJA - kjer tote puce in čehi gučijo
Pripravila: Maja Vrbnjak
Prihajam iz osrčja Prlekije - Ljutomera, predela
Slovenije, ki ga marsikdo enači s Prekmurjem ali pa
celo ne ve, kam bi ga umestil. Da bo predstava
malenkost lažja, sem se odločila, da napišem par
besed o naših krajih.
Prlekija je pokrajina, ki leži v severovzhodni Sloveniji,
med rekama Dravo in Muro. Njene meje geografsko
niso jasno določene, ampak se navezujejo na govorico.
V grobem sega od Gornje Radgone do Benedikta, na
vzhodu do reke Mure, ponekod pa se omenja kot del
Prlekije tudi Ptuj. Znotraj teh meja namreč Prleki
»gučijo«.
Rahlo valovita gričevnata pokrajina le redko preseže 300 metrov nadmorske
višine. Najvišji vrh Prlekije predstavlja 351 metrov visoka Gomila, kateri sledi deset
metrov nižji Jeruzalem.
Ljudje so domiselni in se radi pošalijo na lasten račun, še raje pa zbadajo soseda.
Vse to se odraža v vaških grbih, ki so del bogatega ljudskega izročila. Njihova
vsebina poznavalcu razjasni marsikatero značilnost in posebnost kraja in ljudi.
Sicer nimajo kakšnega heraldičnega izvora, imajo pa lastno identiteto in šaljivo
sporočilno vrednost. Ta se po navadi navezuje na navade, običaje ali druge
posebnosti vasi. Kljub številnim raziskavam in odkritjem še vedno ostajajo
svojevrstna uganka, ki šaljivo pozdravlja vse, ki kraj obiščejo.
Ljutomer – glavno mesto in srce Prlekije
Ljutomer, osrčje Prlekije, se kot naselje omenja že leta 1249. Trg je postal 1265. leta.
Kraj in okolico so pestile kuge, požari in vpadi Turkov in krucov. Ideja o Zedinjeni
Sloveniji je zaživela leta 1868 na I. slovenskem taboru prav tukaj, v Ljutomeru. Leta
1927 je Ljutomer dobil mestne pravice. Knjižnica, muzej, galerija, konjeništvo in
razna društva nadaljujejo
tradicijo slovenskega narodnega
preporoda 19.stoletja.

Ljutomerske gorice slovijo po vrhunskih vinih in pristni prleški kulinarki. Sladokusci lahko
izbirajo med mnogimi jedmi. Izbor je še vedno povezan z letnimi časi, verskimi praznovanji in
kmečkimi opravili. Obvezno je na Prleškem treba poskusiti edinstveno meso iz prleške tünke ter
zaseko s čebulo in drobnjakom. Pa seveda sušeni sir, skuto z bučnim oljem, »pacane« murke,
popečeni kruh s česnom in bučnim oljem ter postržjače. Nikar ne zavrnite gobove juhe z ajdovimi
žganci, smetanove juhe iz svinjskih tačk, pečenega piščanca s širokimi rezanci, svinjski hrbet s
hrenom ali svinjske pečenke. In na koncu kajpak še orehove potice, sirove, jabolčne, ajdove
pogače, prleške gibanice in drugih dobrot.
Sicer pa se pustite presenetiti, kajti mi tako in tako najbolje vemo, kaj vam bo všeč. Tudi glede
pijače. Ljutomersko-Ormoške in Radgonsko-Kapelske gorice z vinskimi kletmi v Ljutomeru,
Ormožu, Kapeli in Gornji Radgoni namreč slovijo po vrhunskih vinih in peninah.

19

MIND, BODY & SOUL

Kasaške dirke
Leta 1874 so bile na Cvenu prve konjske dirke, kar je rojstna letnica tamkajšnjih konjskih dirk, saj se je
ozemlje Prlekije ponašalo z zelo razvito konjerejo. To dokazuje tudi ljutomerski grb, ki je obstajal že v 15.
stoletju in predstavlja srebrni ščit, v katerem je po trati dirkajoči enorogi konj.
V okolici Ljutomera je bilo pri porokah pomembno, da se je nevesta peljala domov z najboljšo vprego in
prišla z ženinom pred drugimi gosti domov, da ji ni bilo treba prositi in načenjati kruha v navzočnosti gostov.
Kasač je plemenit konj. Njegov
živahen temperament je uporaben
tudi v gospodarstvu. Je hiter, trden,
delaven, skromen v prehrani, žilav,
vztrajen in eleganten. V Prlekiji ga
vzrejajo že več stoletij. Leta 1875 je
bilo v Ljutomeru ustanovljeno
dirkalno društvo.
Kasaški šport in konjske dirke, sta pustila pomemben pečat v preteklosti in
sooblikujeta utrip življenja v Prlekiji tudi v prihodnosti. Poletje je zaznamovano
s konjskimi dirkami, ki so vrhunec nedeljskih popoldnevov. Postalo je že
tradicija, da se družine skupaj s prijatelji odpravijo na konjske dirke. Letno
priredi kasaško društvo deset tekmovalnih dirk z mednarodno udeležbo.
Kasaštvo in kasaški šport sta vključena v turistično ponudbo. Obiskovalci imajo
možnost ogleda hipodroma in treninga kasačev.
Jeruzalem – slovenska Toskana
Jeruzalem je razloženo vinogradniško naselje s središčem na slemenu okoli
cerkve Žalostne Matere božje iz leta 1652, ki leži v Ljutomersko-ormoških
goricah na razvodju med Dravo in Muro. Od Ljutomera je oddaljen 7 km in s
katerim ga povezuje vinska cesta ter leži na nadmorski višini 341 m.
S svojim svetim imenom, energetskimi silnicami, vinsko cesto, kjer uspevajo
vrhunska bela vina, prekrasnimi razglednimi točkami in romarsko cerkvico
upravičeno nosi ime nebeški kraj. O tem je prepričal že križarje, ki so v 13. stol.
iskali pot v današnji izraelski in palestinski Jeruzalem.
Je dežela bogate kulinarike, vrhunskih vin, vijugastih terasastih goric, pojočih klopotcev, bogate kulturne, naravne in etnološke dediščine, termalnih
vrelcev in zdravilišč ter kasačev. Je zibelka znamenitih mož, kot so jezikoslovec Franc Miklošič, ﬁlmski ustvarjalec Karol Grossmann, lirski pesnik
Stanko Vraz, skladatelj Slavko Osterc in akademski slikar Ante Trstenjak.

Mlin na Muri v Veržeju

Čebelarski muzej v Krapju
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MIND, BODY & SOUL

Kovaški muzej

Otok zaljubljencev in brod na Muri

Ivanov izvir zdravilne vode

Prazgodovinska naselbina

Stara gora - Mlin na veter in Muzej kmečkega orodja

Prleški slovar
Meje prleškega narečja so lingvisti zakoličili že v 19. stoletju. Sorodno je
prekmurščini, vendar drugačno. Seveda se tudi tu govorica loči od vasi do vasi.
Beseda prleško naj bi nastala iz prislova »prle«, kar pomeni prej. Za boljšo
predstavo, kako Prleki govorimo, bom navedla nekaj zanimivih vsakdanjih besed.
BUTL – tepec

DRüZGATI – mečkati

CIGEL – opeka

GUČ – govor

FRŠLUS – zadrga

HONGA – glej ga

KIMIN – kumina

LIŠČOJE – lupine

PIROŽLEK - netopir

LOCEN – ročaj

PENEZ – denar

EHCEJG - pribor

ŠLAPŠUHI – natikači

PIPATI – puliti

BOC – žuželka

PIGLEJZ – likalnik

CEJTINGE – časopis

BETEK – bolezen

FRET – nevšečnost, nesreča

BIJA - bil

Terme in toplice: Bioterme,
Zdravilišče Banovci, Radenci
in Moravske Toplice, Lendava
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Iz Zavrha do vrha…
Triglava!
Pripravil: Rudi Mrak

Zavrh pod Šmarno goro, kjer stanujem tudi sam, je prijetna vasica, ki leži
nedaleč od mestnega vrveža Ljubljane, spada pa pod občino Medvode.
Znan je predvsem po dveh stvareh: Jakobu Aljažu in Šmarni gori.
Pa pojdimo lepo po vrsti. Na začetku vasice na desni strani, tik ob
vznožju Šmarne gore, najdemo rojstno hišo Jakoba Aljaža.
Le kdo še ni slišal zanj?
Rodil se je leta 1845 kot šesti izmed desetih otrok. V šolo je hodil v
Smlednik, gimnazijo pa je dokončal v Ljubljani. Nato ga je pot vodila na
Dunaj, kjer je študiral klasične jezike, na koncu pa se je odločil za
duhovniški poklic. Kot župnik je od leta 1880 služboval na Srednji
Dobravi, od leta 1889 in vse do smrti pa na Dovjem. Svoje življenje je
poleg svojemu poklicu namenil
predvsem kulturi in planinstvu.
Že zelo zgodaj se je navdušil za
glasbo, saj se je petja učil vse od
malih nog naprej, v 8. razredu pa
je že kar sam vodil gimnazijski
zbor. S petjem se je ukvarjal tudi
v času študija na Dunaju, kjer je
pel v zboru slovenskih
študentov, ter kasneje kot
bogoslovec v Ljubljani. Sicer pa
ga glasba ni zanimala samo z
vidika petja. Navdušen nad
orgelsko glasbo je dal skoraj v
celoti na svoje stroške postaviti
nove orgle tako na Srednji
Dobravi kot na Dovjem. Poleg vsega tega pa je bil Jakob Aljaž tudi
skladatelj, ki mu je po večletnih težavah leta 1896 uspelo dobiti še
dovoljenje za natis svojih skladb, za kar je Glasbeni matici plačal kar 400
goldinarjev. Uvrščamo ga med slovenske romantične ustvarjalce. Med
najbolj znanimi pesmimi, ki jih je uglasbil, je zagotovo pesem »Oj, Oj,
Triglav, moj dom«, ki jo je leta 1894 napisal župnik Matija Zemljič.
Slednja je danes kar slovenska planinska himna! Jakob Aljaž je bil
človek mnogih talentov.

Ob vsem tem pa so ga že od rane mladosti navduševale tudi gore. Na
Triglav (2864 m) se je prvič povzpel leta 1887. V tistem času so se za
naše gore močno zanimali tujci, čemur se je poskušal upreti. Dolgo časa
je razmišljal o tem, da bi na vrhu Triglava postavil majhen stolp, ki bi
planincem služil za zavetišče in okoli leta 1895 je sam izdelal tudi njegov
načrt, ki ga je začrtal s kredo na tla. Gotovo vsak med nami ve, da je
Jakob Aljaž tisti, ki je za en goldinar kupil vrh Triglava. S tem si je
zagotovil možnost gradnje in na vrhu postavil še danes znani Aljažev
stolp.

V kupni pogodbi, ki jo danes hrani Slovenski planinski muzej, je med
drugim zapisano: »Občini Dovje in Mojstrana prodasta od svoje parcele
št. 1484/1 kat. občine Dovje tisti del ležeč proti Primorskem t. j. do
primorske meje in do meje Studor (Srednja vas, Bohinj), ki se imenuje
'špica' 'Velikega Triglava' okoli trianguluma ali piramide v obsegu 16
kvadratnih metrov, to je 4 metre na dolgost in 4 metre na širokost,
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gospodu Jakobu Aljaž in ta kupi od njih navedeni del parcele št. 1484/1
kat. občine Dovje zakupnino v znesku 1 gl t. j. eden goldinar v last.«

imel tudi močen simbolni pomen, saj je pomenil ogromen korak naprej

Sam stolp je izdelal Anton Belec iz Šentvida pri Ljubljani, in sicer iz

vplivi postajali vedno močnejši. Planinski vestnik je ob tem zapisal:

pri oblikovanju narodne identitete Slovencev v času, ko so nemški

šestih delov, ki so tehtali od 15 do 20 kilogramov. Stolp so nato po delih

»Vsem Slovencem naznanjamo preveselo vest, da smo si v staro last

prepeljali z vlakom v Mojstrano, od tam naprej pa ga je šest nosačev

zopet priborili velikana slovenskih gor, veličastni Triglav. Postavili smo

znosilo na vrh Triglava. Stolp je bil postavljen v petih urah, dne 7.

letos na njega vrhuncu po vsej Evropi že prosluli Aljažev stolp.«

avgusta 1895, uradno pa je bil odprt 22. avgusta istega leta. Sam nakup

Aljažev stolp je že ob njegovi postavitvi predstavljal simbol

zemljišča in izgradnja stolpa sta Jakobu Aljažu prinesla tudi nekaj

slovenstva, ki je vlogo kulturnega in zgodovinskega spomenika

nevšečnosti oz. pravdanja z nemškimi organizacijami, ki so zahtevale

državnega pomena ohranil vse do danes. Ni torej čudno, da še danes

podrtje stolpa, a se je obtožbam uspešno uprl in stolp je ostal. Jakob

velja, da bi moral vsak »pravi« Slovenec it vsaj enkrat v svojem življenju

Aljaž je stolp nato podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Stolp je

na Triglav.

Če nimate kondicije za obisk Triglava, pa
je dobra alternativa tudi pohod na
Šmarno goro. Ta je visoka 669 metrov,
dostopna pa je z več različnih smeri. Eno
od njih najdemo tudi čisto na koncu
Zavrha, od koder nas široka cesta pelje
vse do vrha. Ob tem lahko spotoma
obiščemo tudi Grmado (676 m), ki je
nekoliko manj poznana in obljudena, zato
pa za obisk še prijetnejša.
Vrh Šmarne gore naj bi bil poseljen že v
prazgodovini, saj so na vrhu našli rimsko
zapestnico, v bližnjem Šmartnem pa tudi
rimske grobove. Šmarna gora je svoje ime
dobila po Mariji, ki je zaveznica
šmarnogorske (marijinogorske) cerkve,
prvič pa je bila omenjena leta 1324. V času
turških vpadov je služila kot protiturški
tabor, zato so jo tudi obzidali. Zanimivost,
ki se je ohranila vse do danes je v tem, da
se opoldansko zvonjenje opravlja pol ure
prej kot je običajno (torej ob 11:30), kot
spomin na odvrnitev turškega napada. S
cerkvijo na Šmarni gori pa je bil povezan tudi Jakob Aljaž, ki je novemu
zvonu, ki ga je cerkev dobila okrog leta 1874, določil ton A.
Danes je obisk Šmarne gore že skorajda turističen. Razen nekaj tistih
res zagrizenih, ostali bolj ležerno in počasi »hitimo« proti vrhu, kjer se
nam ob lepem vremenu odpre čudovit pogled na ljubljansko kotlino. Na
vrhu nas pričakajo že kultne miške in čaj, lahko pa si privoščimo tudi
celo kosilo.
Zelo lepo je poskrbljeno tudi za naše najboljše prijatelje, saj imajo na
več mestih pripravljene posodice z vodo, dodatno pa jih lahko osrečimo
še z nakupom priboljška. Popoln izlet je seveda potrebno zaključiti še s
fotko!
P.S.: Gora ni nora, nor je tist', ki gre gor!
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EKIPA KOT SE ŠIKA
Pripravil: Lomas team
Coldal nam vrgel je copato,
da začeli bi še mi debato.
In povemo vam, da Lomas team,
prav tako je poln rim.
Kaj bi ga »srali« in vas prepričevali,
saj Lomas ekipa je kot se šika.
Najboljša že po imenu,
kaj šele na terenu.
7 voznikov po »kokoški« potujemo,
vsakodnevno razne trgovine obiskujemo.
A da nimamo še dodatnih skrbi,
zato team v naših pisarnah poskrbi.
Borut, Grega, Boštjan, Petra, Maja in Nataša,
to pisarniška podpora so naša.
Nad vsemi nami pa še Suško bdi,
da slučajno kdo se ne izgubi.
Zgodaj zjutraj, ko še večina spi,
že Grega prot Leclercu hiti,
z »Dobro jutro« nas pozdravi,
in takole se predstavi:
»Sodelavci kličejo me kar čebela,
veseli, da medica mi je spet uspela.
Sicer sem fant kar dobre volje,
moj moto je, da res lahko je le še bolje.«
Tudi Alenka v Ljubljano rine,
»oh ta dren, da te vse mine«.I
n ko končno se pripravi,
nam še sama se predstavi:
»Nisem rimar, nisem poet,
ne maram pisat, še manj zapet,
imam pa rada snežne dni,
ko nataknem si smuči.«
Ko Boštjan zjutraj vstane,
pravi »čim prej ven iz Ljubljane«,
za Dolenjsko brž zavije
in se nam tako razkrije:
»Jaz pa že se veselim, da pride pomlad,
saj na motor sedem rad.
Da se čez leto preveč ne polenim,
večkrat se z žogo proti golu zapodim.«
Za Sanelo okol' Celja ves teren,
res nikakršen ni problem.
Roba, stojala in končnice,
no, to pa njene so novice:
»Ogromno pomeni mi moja družina,
a to edina moja ni vrlina,
rada kuham, rada torte pečem,
zato pa malo večkrat tečem.«

Mateja pravi, Primorska čudovita je dežela,
če le burja ne bi tako pogosto pela.
A vedno nasmejana pravi,
da še ona se predstavi:
»Čeprav v ekipi sem najmlajši član,
ni nič lažji moj vsakdan,
me je pa enostavno vzdrževati,
samo zelenjave ne mi dati!«
Igorju fotograﬁja je konjiček pravi,
zato naj Štajerska se kar pripravi,
saj vedno čudovite slike nam naredi,
o sebi pa takole govori:
»Z ženo rada odpotujeva,
svetovne prestolnice občudujeva,
in seveda vedno rad, jaz
v roke vzamem fotoaparat.«
Tudi na Gorenjsko vsak dan,
odide Darja, kot pravi njen plan.
Včasih oglasi se njena ustvarjalna duša,
za konec naj se še njo posluša:
»Vsak dan po prelepi Gorenjski drvim,
a ko doma v spačka sedem, takrat zaživim.
Popotovanja z njim moja najljubša so razvada,
sicer pa tudi ustvarim kdaj kaj rada.«
Najbolje delujemo kot ekipa,
soliranje ni obnašanje našega tipa.
A če pesem postane preveč razglašena,
je tu Nataša, ki s tem se ponaša,
da njene taktirke so jasne in glasne
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in naše »pesmi« takoj so spet krasne.
Nastopanje ni naša »jača strana«,
saj nismo zvezde s tv ekrana.
Smo pa odlični tam kjer je treba,
to je teren in pisarna seveda.
Smo kot orkester,
nabor »simfonikov« je pač pester,
vsak po svoje drugačen,
noben napačen.
Pa smo dokazali, da slabi nismo mi poeti,
vseeno ne bomo poskušali tega še zapeti,
raje se bomo večkrat skup' poveselili,
kam odpotovali in kakšnega spili,
saj to nas resnično povezuje,
prijateljstvo in timski duh nas navdušuje.
Zato vsak svoj kamenček v mozaik dodamo,
In Lomasu povemo, da radi ga imamo.
Vzamemo si čas za pesmi in rime,
čeprav nam v službi čas prehitro mine.
Torej Coldal… še kakšno vprašanje?
Povejte hitro, bomo vzeli na znanje.
In zdaj naprej poet se išče,
mi pravimo, da to naj bo skladišče.
Želimo vam veliko smeha,
saj to prava pot je do uspeha!!!
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Težave, ki jih prinaša dolgotrajno sedenje
Pripravila: Maja Logar
Verjetno se vsi zavedamo, da je prekomerno
sedenje za telo slabo in večina se nas po
dolgotrajnem sedenju pred televizijo ali
računalnikom počuti slabše.
Večina strokovnjakov trdi, da slabe navade pri
sedenju na dolgi rok povzročajo zdravstvene
težave, ki lahko zajemajo celotno telo, od glave
do pete. Pa si poglejmo podrobneje:

In kaj priporočajo strokovnjaki?
ź

Sedenje na nestabilni površini, kot je velika žoga ali stol brez podpore
hrbta

ź

Raztezanje upogibalk kolka vsaj 3 minute na vsako stran, pet serij trikrat
na dan, razteg naj traja več kot 30 sekund, do bolečine

ź

Hoja med reklamami, ko gledate televizijo

ź

Spreminjanje iz sedečega v stoječ položaj na delovnem mestu. Vsake pol
ure vstanite in se sprehodite

ź

Redno izvajanje vaj kot je »mačka« ter jutranje pretegovanje

Poškodbe organov
ź

Srčne bolezni

ź

Prekomerno aktivna trebušna slinavka

ź

Rak črevesja

Pravilen način sedenja

Mišična degeneracija
ź

Trebušne mišice brez tonusa

ź

Skrajšane mišice kolka

ź

Šibke glutealne mišice (zadnjica)

Težave v zgornjem delu telesa
ź

»Megleni« možgani

ź

Nateg vratu

ź

Boleča ramena in hrbet

Bolečina v hrbtenici
ź

Negibljiva hrbtenica

ź

Poškodbe medvretenčnih ploščic

Težave z nogami
ź

Slaba cirkulacija

Če že morate pogosto sedeti, poizkusite upoštevati naslednje napotke:

ź

Mehke kosti

ź

Ne potiskajte telesa naprej (ekran v vidnem polju)

ź

Ohranjajte sproščena ramena ( roki počivata na mizi)

ź

Roki imejte blizu telesa (sedež mora biti pri mizi)

ź

Komolci pokrčeni na 90 stopinj

ź

Naslonjalo sedeža naj nudi podporo ledvenemu delu

ź

Stopala plosko na tleh

Želim vam obilico lepe drže in seveda čim bolj zdravo telo.
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SLAVLJENCI
Nadaljujemo z okroglimi obletnicami: Nataša je vsa navdušena srečala
Abrahama, poleg tega pa je dahnila usodni »DA« svojemu Simonu. Boštjan Z.
pa je stopil v četrto desetletje. Kot vedno, smo vse jubileje obeležili s
presenečenji in prijetnim druženjem.

Mamico Ines in očka Robija
je prvi dan februarja
presenetila mala Nika.
Obe z mamico se počutita odlično.

Uršini družinici
se je sredi
februarja pridružil
sinko Maj.
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Kitajsko novo leto, ki se je začelo 28. januarja 2017 in končalo 15.
februarja 2018, bo tokrat v znamenju ognjenega petelina.

stvari, morda bomo tudi malce bolj patriotski in se bolj zanimali za to,
kaj se dogaja z našo državo.

Petelin, deseto znamenje kitajskega zodiaka, bo leto 2017 obarval s
svojimi tipičnimi značilnostmi, kot so ponos, ambicioznost, iskrenost,
želja po občudovanju, strast, pogum, točnost, plodnost, želja po skrbi za
druge in navezanost na domače okolje.

Več strasti, a tudi več ljubosumja!
V ljubezni leto ognjenega petelina obljublja več strasti, pa tudi
ljubosumja in posesivnosti.
Samskim se obeta naporno leto ljubezenskih zvez, saj bodo najbrž
precej dejavni z več partnerji. Tisti v resnih zvezah se bodo odločili za
poroko, ker je petelin simbol plodnosti, pa se prav lahko zgodi, da boste
razmišljali o naraščaju.

Leto 2017 bo leto prebujenja!
Ne smemo pozabiti, da je petelin prvi, ki ob rani zori zakikirika in naznani
prihod jutra, zato lahko pričakujemo, da bo leto 2017 leto prebujenja,
novih začetkov in napornega dela. V splošnem se bosta povečali naša
vzdržljivost in potrpežljivost, lažje bomo vzpostavili samonadzor, se
odrekli določenim nepotrebnim razvadam in se osredotočili na to, kar
nam lahko prinese uspeh.

Za ene dobro, za druge manj dobro!
Letos bo najbolje kazalo zmajem, kačam, bivolom in petelinom. Tudi
podgane in tigre čaka dobro leto. Koze, svinje in opice bodo deležne
dobrih in neprijetnih dogodkov, zajci, konji in psi pa se lahko srečajo z
določenimi težavami.

Petelinja strast in ponos se bosta izražala tako v našem delu kot
zasebnem življenju.

Ker je element leta 2017 ogenj, ki je rdeče barve, se v letu rdečega
petelina izogibajte nošenju rdečih oblačil in modnih dodatkov. Tudi
rdečih dragih kamnov in kristalov, kot so rubin, granat in rožnati topaz,
se raje izogibajte. Namesto tega si izberite barve, ki dopolnjujejo rdeče
odtenke in element ognja. Oblačila zemeljskih barv, kot so zlata, rjava in
rumena, bodo v letu 2017 najprimernejše za vseh 12 kitajskih znamenj.
Kaj pa srečne in nesrečne številke? V letu 2017 bodo srečne številke: 5, 7
in 8, nesrečne pa 1, 3 in 9.

Do dela ali študija bomo pokazali večjo vnemo, prebudile se bodo naše
ambicije, lotili se bomo novih projektov in s svojim zgledom navdihovali
druge. Morda ne bomo tako prilagodljivi in inovativni kot sicer, toda
petelinje leto obljublja, da bomo dokončali načete projekte in se
usmerili v podrobnosti in rutino, ki ni nič maj pomembna.
Za domačimi vrati bomo stremeli k složnosti. Izpostavljena bo naša
zaščitniška narava, morda bomo pretiravali s skrbnostjo ali strahovi,
povezani z varnostjo družine. Posvetili se bomo kopičenju materialnih

KITAJSKI HOROSKOP
Preverite, kaj se vam obeta v letu 2017!
Po dinamičnem in kaotičnem letu ognjene opice smo vstopili v veliko bolj
racionalno in konstruktivno obdobje, ki ga bodo zaznamovali predvsem
potrpežljivost, trdo delo in krepitev družinskih vezi.

Podgana (rojeni leta 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Bivol (rojeni leta 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pred vami je dobro leto. Če pričakujete, da boste v novem letu veliko
počivali in se zabavali, boste sicer razočarani, če ste odločni in sposobni
trdega dela, pa lahko veliko dosežete. Na poklicnem področju se boste
manj zanašali na srečo in šarm, več pa na svoje delovne sposobnosti.
Odgovorno delovanje vam lahko v dolgoročnem smislu odpre številna
vrata. Če razmišljate o spremembi delovnega mesta ali kariere, se
boste primorani vrniti v šolske klopi ali pa vsaj s kakšnim tečajem
osvežiti svoje znanje. Vaš trud bo poplačan. Finance bodo stabilne, a se
ne odločajte za tvegane naložbe. Od oktobra imate več možnosti za
boljši zaslužek. Če ste v partnerstvu, vaju čaka harmonično leto,
konﬂikti bodo poniknili, lažje se bosta pogovorila o perečih stvareh. Če
ste samski ali nezadovoljni v razmerju, se vam obetajo nova
prijateljstva in partnerstva. Samskim bo še posebej naklonjena
pomlad, pa tudi konec jeseni si lahko obetajo več možnosti za ljubezen.

V novem letu se bodo končno začeli kazati rezultati vašega preteklega
napornega dela. Čeprav boste še vedno naporno delali, vas bodo
pozitivni rezultati zelo motivirali, zato se boste veliko lažje lotili svojih
nalog. Zelo verjetno je, da boste napredovali na tako želeni višji položaj,
ki prinaša tudi boljši zaslužek, ali pa boste dobili novo službo, kjer se
boste hitro navadili na nove delovne razmere. Če iščete službo,
pokažite več vztrajnosti in željo po učenju. Prilagodljivejši ko boste, prej
boste dobili priložnost za stalno službo. Na ﬁnančnem področju vam
priporočamo previdnost. Izogibajte se zapravljanju denarja, ki ga še
nimate, saj bi vam vračanje visokih posojil lahko v prihodnosti
povzročilo veliko sivih las. Letos malce bolj pazite na svoje zdravje, saj
boste zaradi napornega delovnika zelo izčrpani. Slab imunski sistem
utrdite z zdravim in rednim prehranjevanjem. Letos boste tudi
družabnejši. Spoznali boste veliko novih prijateljev, morda celo med
novimi sodelavci. Nova ljubezenska zveza ni izključena.
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Tiger (rojeni leta 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Kača (rojeni leta 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Leto 2017 bo za vas vse prej kot enolično. Imeli boste priložnost
pokazati svojo kreativnost in izvirnost, a pri tem brzdajte svojo
spontanost in se izogibajte tveganim situacijam. Imeli boste veliko
priložnosti, da pokažete svoje sposobnosti in izkušenost, s čimer boste
še utrdili svoj sloves in položaj. Če se odločate za nova področja
delovanja, boste še dodatno izpilili svoj talent za izvirne in kreativne
zamisli. Pomembno je le, da pozabite na skromnost in samozavestno
verjamete vase. Na ﬁnančnem področju se izogibajte večjim tveganjem
in se raje zanesite na izkušene strokovnjake, ki vedo nekoliko več o
ﬁnančnih naložbah kot vi. Nagnjeni boste k zapravljivosti, a pazite, da
ne boste pretiravali. Ker boste zaradi dinamičnega delovnika precej
pod stresom, vam zelo priporočamo več tedenskih obiskov v
telovadnici, kjer se boste lahko znebili negativne energije. Vaša
pozitivna naravnanost v domačem okolju bo spodbudno vplivala na vse
družinske člane. Prijateljski odnosi bodo stabilni, zato ne boste imeli
posebne potrebe po spoznavanju novih prijateljev. Leto je naklonjeno
tudi daljšim potovanjem.

Pred vami je naporno leto. Uspehe boste dosegali predvsem s trdim
delom, saj se ne boste mogli zanesti na srečne okoliščine. Morda je tako
tudi bolje, saj boste z zanašanjem na lastne sposobnosti pridobili
samozaupanje. Izogibajte se večjim spremembam in bodite predvsem
previdni v vsem, kar počnete. Osredotočite se na podrobnosti,
upoštevajte časovne roke in se tako izognite stresnim situacijam.
Pomembna bodo tudi sodelovanja. V novem letu boste spoznali, na
koga v delovnem okolju se lahko res zanesete in na koga ne. Če iščete
novo službo ali nameravate zamenjati poklic, raje še kakšno leto
počakajte. Tudi glede ﬁnančnih naložb in večjih nakupov vam
priporočamo previdnost. V novem letu se boste bolj kot svojih veselili
dosežkov drugih družinskih članov. Družina bo zelo pomembna opora,
zato čim več prostega časa preživite z njo in se večkrat skupaj
poveselite. Ljubezen bo, kot kaže, bolj postranskega pomena, vseeno
pa lahko pričakujete več novih poznanstev, ki bodo lahko v prihodnje
zelo pomembna za vaš osebni razvoj.

Zajec (rojeni leta 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Konj (rojeni leta 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Pred vami je dinamično leto, polno sprememb in novosti, ki vas bodo
navdale z zadovoljstvom. Izogibajte se dolgoročnim načrtom, saj je leto
petelina v vašem primeru namenjeno predvsem spremembam, ki bi
lahko izpridile vaše načrte. Raje bodite odprti in pripravljeni na vse, saj
se boste tako lažje sprotno odzivali na dogajanje. Na poklicnem
področju boste končno imeli priložnost, da se izkažete. Zanesite se na
svoje znanje in dosedanje izkušnje. Še posebej uspešni boste v
ustvarjalnih poklicih, ki zahtevajo nekaj umetniške žilice. Če iščete
službo, se vse skupaj lahko zgodi zelo hitro. Ne zavrnite ponudbe, ki vas
bo morda zelo presenetila, a bi vam pozneje bilo žal, če je ne bi sprejeli.
Vaša denarnica bo letos nekoliko zajetnejša, a se za zdaj izogibajte
večjim nakupom. Ko boste dovolj privarčevali, bo pravi čas za akcijo. Na
domačem terenu je možna selitev, lahko tudi ločitev od partnerja, če
čutite, da med vama ni več ljubezni. Če ste v stabilnem partnerstvu, je
pred vami harmonično leto; morda se obeta prenova doma ali naraščaj.

Pred vami je kar dobro leto, kar pomeni, da boste na začetku leta trčili
na določene ovire, ki pa jih boste uspešno prebrodili in se veselili
preostanka leta. Na poklicnem področju boste pred velikimi izzivi, ki jih
lahko premagate z razumsko držo, vztrajnostjo in potrpežljivostjo.
Bodite skromni in sprejmite dejstvo, da lahko dosežete le to, kar se vam
v tistem obdobju ponuja, za kaj več pa boste morali počakati. Če boste
sproti doživeli kakšen poraz, naj vas to ne razočara preveč. Če nimate
službe ali če se vam zdi, da ne boste več dolgo zdržali na trenutnem
delovnem mestu, stisnite zobe in verjemite, da se tudi vam obetajo
boljši časi. Zadnja dva meseca v letu 2017 boste imeli več možnosti za
tovrstne spremembe. Na denarnem področju bodo okoliščine veliko
boljše. Če ne računate na dobiček prek ﬁnančnih naložb, kupite kakšen
listek za loto ali se lotite projektnega dela, ki vam lahko prinese večji
zaslužek. Na družinskem področju ne bo posebnih težav, izogibajte pa
se kakšnih večjih domačih projektov, ki bi povzročili veliko stresa in
malo veselja. Z naporno prenovo doma raje počakajte, opravite le
najnujnejša popravila. Če ste samski, pričakujte kratkoročne
ljubezenske zveze, s katerimi si boste krajšali čas, čustvene izpolnitve
pa vam ne bodo prinesle.

Zmaj (rojeni leta 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)
Če ste se v zadnjem času že spraševali, kdaj bo tudi za vas posijalo
sonce, naj vas razveselimo: v letu 2017 boste imeli obilo sreče.
Poskusite čim prej pozabiti na pretekle tegobe in se osredotočite na
svoj študij ali poklicne naloge. Samozavest in pozitivna naravnanost
sta ključni, saj bo vaša odprtost zelo dobro vplivala na vaše sodelavce in
šefe oziroma profesorje. Veliko priložnosti imate za napredovanje, pa
tudi za novo delovno mesto, če razmišljate o tem. Tudi na ﬁnančnem
področju se vam obeta izboljšanje. Pretekle naložbe vam bodo, kot
kaže, prinesle določen dobiček, s pomočjo katerega boste lažje
odplačali morebitne dolgove ali pa načrtovali večje projekte, ki
zahtevajo veliko denarja. Na domačem terenu boste prevzeli vlogo
motivatorja in svojcem pomagali pri njihovih nalogah in težavah. Če ste
v partnerstvu, boste tudi ljubljeni osebi služili kot navdih za nove
dosežke. Če ste samski, boste imeli zelo pestro družabno življenje,
možne so nove ljubezenske zveze.

Koza (rojeni leta 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
Pred vami je dobro leto, ki obeta izboljšave na poklicnem in ﬁnančnem
področju. Predvsem na poklicnem terenu boste imeli občutek, da se je
nekaj sprostilo, da so ovire izginile in da imate končno priložnost, da
zadihate in napredujete po načrtih. Možno je, da boste zamenjali službo
ali pa se prvič v življenju zaposlili, zato bo to toliko večji dosežek. Na
denarnem področju boste prav tako napredovali, a ne prek srečnih
okoliščin, temveč prek premišljenih preteklih naložb in trdega dela.
Leto 2017 ne bo pravi čas za večje in tvegane naložbe, temveč se raje
osredotočite na to, kako lahko več zaslužite s svojim trdim delom.
Veliko družabnejši boste in vse kaže, da boste letos spoznali več novih
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pomembni. Ne zapirajte se vase, ne oddaljujte se od kolegov, ki jih boste
v prihodnje še kako potrebovali pri izvajanju svojih projektov. Na
ﬁnančnem področju je skrajni čas, da se naučite racionalno ravnati z
denarjem. Čeprav bi si to lahko privoščili, se zato izogibajte
nepotrebnim izdatkom in se raje odločite za varčevanje. V ljubezni
lahko pričakujete kar nekaj sprememb. Možni so selitev, nov naraščaj,
morda druga novost, ki vas bo zelo razveselila in spremenila vaše
osebno življenje. Samski bodo največ priložnosti za romantične zveze
imeli konec pomladi in na začetku jeseni. Romantični sprehodi bodo
sanjski!

prijateljev. Morda se bo to zgodilo prek novega hobija, s katerim se
boste začeli ukvarjati, ali pa se boste dobro počutili v novem krogu
sodelavcev. Konec leta imate veliko možnosti za novo ljubezensko
zvezo.
Opica (rojeni leta 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
V novem letu boste morali biti predvsem potrpežljivi. Dosežki, ki se jih
nadejate, bodo namreč prišli pozneje, kot upate, vseeno pa ne izgubite
motivacije in se že v začetku leta vrzite na delo. Na poklicnem ali
študijskem področju bo zelo stresno. Imeli boste veliko odgovornosti,
ki jih morda ne boste opravljali z veseljem, vseeno pa se zavedate, da bo
vaše delo nekoč poplačano. Odsvetujemo vam iskanje nove službe.
Morda boste za to dobili priložnost, a bi prepozno spoznali, da se vaše
okoliščine s tem niso veliko spremenile. Zaslužite si namreč veliko več,
zato se splača potrpežljivo počakati na boljše čase. Finančno stanje bo
nespremenjeno. Ker ste v splošnem nagnjeni k zapravljanju, vam
vseeno svetujemo previdnost. Tudi v partnerstvu ne bo posebnih
sprememb. V tem stresnem letu lahko računate na partnerjevo oporo,
vedite pa, da tudi ljubljena oseba potrebuje vašo pozornost.

Pes (rojeni leta 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Pred vami je dobro leto, uspehi vas čakajo na vseh področjih. Čeprav se
vam zadnje čase zdi, da je trud, ki ga vlagate v svoje delo, povsem
neopažen, boste v novem letu dobili več priložnosti, da nadrejenim
pokažete svoje sposobnosti in opozorite nase. Da bi to dosegli, boste
morda morali zamenjati službo. V tem primeru vas bo spremljala sreča,
v vašo korist pa govorijo tudi vaši pretekli dosežki in sposobnosti.
Bodite samozavestni, zaupajte vase in verjemite v pozitivno rešitev. Na
ﬁnančnem področju se obetajo izboljšave, ki bodo najverjetneje
posledica boljše plače zaradi napredovanja ali menjave službe.
Priporočamo vam, da se najprej znebite dolgov iz preteklosti, potem pa
se osredotočite na nove drage projekte. Če ste v partnerstvu,
pričakujte stabilno in izpolnjujoče razmerje. Vzajemna opora in
razumevanje bosta ključna, zato naredite vse, da bo ljubljena oseba
zadovoljna v vašem objemu. Če ste samski, so možnosti, da bi našli
osebo za dolgoročen odnos, precej majhne. Osredotočite se raje na
družino in prijatelje, ki vam bodo tudi letos stali ob strani.

Petelin (rojeni leta 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
To je leto vašega znamenja, zato imate vse možnosti za napredek in
izpolnitev svojih želja. Ostati morate le zbrani in izkoristiti priložnosti,
ki se vam ponujajo. Priporočamo vam tudi, da ostanete skromni v svojih
pričakovanjih, saj lahko hitro doživite razočaranje, ki bi vas lahko
demotiviralo. Na poklicnem področju se lahko nadejate napredovanja
ali pa vsaj novih odgovornosti, ki obljubljajo tudi večji zaslužek. Konec
spomladi in jesensko obdobje bo izredno primerno za poklicne uspehe,
morda tudi za zamenjavo službe. Odnosi s sodelavci bodo zelo

Svinja (rojeni leta 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
V novem letu boste imeli veliko priložnosti za spremembe, ki bodo
močno izboljšale vaše življenje. Na poklicnem področju ne bodite
sramežljivi. Če se odpira novo delovno mesto, se tudi vi potegujte zanj,
saj imate vse možnosti, da napredujete. Morda vas mika nova poklicna
pot ali novo delovno mesto. Tudi v tem primeru vzemite stvari v svoje
roke in naredite vse, da se sprememba tudi zgodi. Ni vam treba večno
capljati na enem in istem mestu, sploh če ste zaradi tega čedalje bolj
nezadovoljni. Če vam tovrstna sprememba ne bo uspela do konca
pomladi, boste jeseni dobili novo priložnost. Glede denarja dobro
veste, da bi lahko z zamenjavo službe zaslužili veliko več, zato naj bo to
še ena motivacija več za spremembo na poklicnem področju. Tudi v
družinskem krogu pričakujte lepe trenutke. Če se odločate za prenovo
doma, vam zaradi ljubega miru toplo priporočamo, da pri tem
upoštevate želje družinskih članov. Nekaj denarja letos zapravite tudi
za potovanje ali izlete. Predvsem vam bodo ustrezali dinamični izleti v
naravo, kjer se boste v družbi prijateljev ali svojcev lahko sprostili in
poveselili. Če ste samski, pričakujte novo poznanstvo, ki se bo zelo hitro
spremenilo v trdno partnerstvo.
Vir: govori.se
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