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JAMO

BESEDA UREDNICE

Kar krepko smo že zakorakali v 2022. Prebrodili smo vse ukrepe, prepovedi, omejitve in
karantene ter se končno vrnili v »normalo« v upanju, da bo vse to jeseni le še neprijeten spomin.
Ali nekoč zgodbica za strašenje vnukov…

Bliža se pomlad, dnevne temperature vse večkrat kažejo na to. Teloh, zvočki, mačice in regrat
so že zdavnaj pokukali na plano in ptiči se kot nori vsako jutro že na vse zgodaj preganjajo po
grmovju. Prvi pomladanski žarki znajo biti prijetno topli a vseeno varljivi, saj stara modrost pravi,
da naj bi se manj oblekli šele, ko v imenu meseca ni več črke R…kakor kdo, jaz komaj čakam, da
lahko nogavice pustim doma.

Ne glede na temperature zunaj, preživite čim več časa v naravi. Lovite prve toplejše žarke
sonca, nabirajte vitamin D, izkoristite dneve, ki so vsak teden daljši. Naužijte se lepot prebujajoče
narave sprostite svoje misli in telo. Če se vam pa kak dan ne ljubi ven, lahko udobno zleknjeni,
prelistate svežo pomladansko številko našega časopisa, ki je pred vami!

Vabljeni!
Maja
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ZANIMIVO

V preteklem letu smo ob finančni vzpodbudi države, pristopili k pridobivanju mednarodnega standarda
ISO 9001:2015 - Sistem vodenja kakovosti (SVK). Privzem SVK je strateška odločitev organizacije, ki ji lahko
pomaga izboljšati celotno izvajanje in daje trdno podlago pobudam za trajnostni razvoj.
Za certifikacijsko hišo smo izbrali podjetje SIQ Ljubljana. Skladno z zahtevami ISO 9001:2015 smo za pridobitev
standarda pripravili Poslovnik kakovosti, Politiko kakovosti ter Vodstveni pregled SVK za leto 2021. Pripravili
smo tri organizacijske predpise, prenovili in dopolnili tako delovna navodila (26) kot obrazce sistema (9) in
operativne obrazce (13).
Na novo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti je šel najprej čez notranjo presojo, nato pa še skozi dve
zunanji, certifikacijski presoji. Obe smo uspešno zaključili in 21.2.22 pridobili

SIQ Certifikat za sistem vodenja.

Naša naloga pa se tu šele dobro začne. Certifikat namreč ne pomeni le tega, da zelo dobro opravljamo
svoje delo, ampak nas tudi zavezuje k pravilnemu in doslednemu izvajanju Sistema vodenja kakovosti, ki
smo ga vzpostavili in zapisali v Poslovnik kakovosti. In to ves čas, ko certifikat nosimo. Dodeljen nam je
za obdobje 3-eh let, naše delo pa bodo presojali vsako leto. Verjamem, da bomo zmogli in presojo vsako
leto opravili brez težav.
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TEKMOVANJE

Sredi oktobra 2020 je podjetje delta pronatura za vse distributerje pripravilo mednarodno tekmovanje
International Promotion Award 2021 ter nas povabilo k sodelovanju. Sodelovanje je bilo možno v treh
kategorijah:
•

Point of sale (Prodajno mesto)

•

Integrated campaign (Integrirana kampanja)

•

Extraordinary concept (Izjemen koncept)

Skupni nagradni sklad je znašal kar 15.000 €, za zmago v posamični kategoriji po 5.000 €! Vloge smo lahko
oddali do 15. oktobra 2021.
Zavihali smo rokave in se s svojimi prispevki prijavili v vse tri kategorije.
Pripravili smo kampanjo, kjer smo v izbranem obdobju oglaševali tako
v tisku in na spletu kot tudi na radiu, hkrati pa smo skupaj s trgovci
pripravili aktivnosti na prodajnih mestih in ugodnosti za kupce.
Promocija

Krpice za vpijanje barv
in umazanije? Da!
Naj imamo naša oblačila živahnih barv
še tako radi, nas lahko njihovo pranje
včasih spravi ob živce. Katere barve
lahko pravzaprav brez težav peremo
skupaj? Dvom pogosto pomeni, da
umazano perilo nekaj dni leži, pa
čeprav samo zato, ker se ločeno
pranje perila ali tveganje zabarvanja
ne splača. Zato vam predstavljamo
Dr.Beckmann krpice za vpijanje barv
in umazanije, ki nudijo optimalno
zaščito pred zabarvanjem.

,
»Všeč mi je
ker
iti
naravno šč
čila.«
moja obla

Kako deluje Dr. Beckmann tehnologija
zaščite barv?

Dr. Beckmann Krpice za vpijanje barv in
umazanije ščitijo oblačila pred zabarvanjem
z vpijanjem sproščene barve, preden se ta za
vedno prenese na ostala oblačila. Krpice za
vpijanje barv in umazanije imajo pozitiven
naboj, da bi med pranjem, kot magnet,
privlačile topljiva, negativno nabita barvila in
jih zadržale. Tako barva ostane ‚zaklenjena‘ v
krpico, kar prepreči, da bi se ostale tkanine
zabarvale. Zahvaljujoč izredno fini strukturi
vpojnih mikrovlaken so Dr. Beckmann Krpice
za vpijanje barv in umazanije dokazano bolj
učinkovite kot običajni ‚zbiralci”‘ barv. Posebna
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Brezskrbno pranje večbarvnih
oblačil

Kako očistiti kalejdoskopsko zbirko
barv, ne da bi ogrozili ostalo perilo?
Dr. Beckmann Krpice za vpijanje barv in
umazanije zagotavljajo, da lahko vaše mint
zelene kavbojke in roza pulover brez skrbi
operete skupaj, ne da bi posivela, se zabarvala ali
izgubila svojo prvotno bleščečo barvo. Enostavno
položite Krpico za vpijanje barv in umazanije
v pralni stroj skupaj s perilom in vsa sproščena
barva se bo vpila v krpico, preden bi lahko za
vedno vpila v druge tkanine. Ker vam ne bo
treba skrbeti zaradi barvnih napak, boste imeli
več časa za sestavljanje popolnih stajlingov!

Manj pranj z bolj polnim
bobnom prihrani čas,
energijo in vodo

Da bi oblačila trajno zaščitili pred
posivelostjo in zabarvanjem, bi morali krpico
dodati v boben pri vsakem pranju.

ČI
ZAŠ TA

BREZ

CA
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Kombinacija
mikrovlaken in

struktura mikrovlaken zagotavlja večjo
molekul za „zbiranje“barv
površino za vpijanje barv. Krpice
Molekule za zbiranje barv vpijejo
torej, ne le da nudijo zanesljivo
barvo, sproščeno v vodi
zaščito pred sproščeno barvo,
Okrepljena zaščita barv za
temveč imajo resnično različne
svetlo & barvasto perilo, kot tudi za
okolijske koristi – krpice nam
blago, ki vsebuje belo barvo
namreč nam omogočijo pranje
Učinek
briljantnih
barv za živahne barve
različnih barv skupaj, kar pomeni
Pranje perila različnih barv skupaj
manj pranj. Končno prihranimo
pomeni manj sortiranja perila
tako vodo, kot energijo!

KEM PR

A

“Všeč mi je,
ker
deluje!”

Dr. Beckmann Eco krpice za vpijanje barv in umazanije

Trajnostna zaščita pred
zabarvanjem – nič drugega.

Poskenirajte QR
kodo in si oglejte
video o delovanju
krpic za vpijanje
barv in umazanije

Dr. Beckman Krpice za vpijanje barv in umazanije

Ščitijo vaše perilo pred zabarvanjem in
ohranjajo barve bleščeče.

Lomas d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 568 00 00 | www.lomas.si
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Zmagali sicer nismo, smo pa prejeli

Oglasi in članki v revijah Cosmopolitan,

posebne kolajne in zahvalo!

Story, Sensa in Grazia
5

PREDSTAVLJAMO

Kavči, avtomobili in drugo oblazinjeno pohištvo pogosto pomenijo pomembno investicijo. Ker se uporabljajo
vsak dan, potrebujejo določeno stopnjo čistosti. Materiali so velikokrat občutljivi, zunanjega materiala pogosto
ne moremo oprati, površino je potrebno obdelati nežno, da ne poškodujemo vlaken in barve; notranji material
je pogosto narejen iz pene, ki vpija tekočino in ostane vlažna dlje časa.

Veseli trenutki so del vsakdanjega življenja…

…a madeži se hitro lahko zgodijo…

Zato Dr.Beckmann predstavlja ultimativno rešitev: hitro, učinkovito, enostavno
za uporabo, prijetnega vonja in prijazno do barv in tkanin – Čistilo za oblazinjeno
pohištvo
•

Izjemno učinkovita formula z aktivnim kisikom, ki odstrani
madeže kave, vina, omak in celo madeže hišnih ljubljenčkov

•

S patentirano tehnologijo proti neprijetnim vonjem Freshplex™
ki nevtralizira neprijetne vonjave
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•

3 – minutno hitro delovanje

•

Brez belil na osnovi klora tako, da ne poškoduje barv in vlaken

•

S prijetnim, svežim vonjem

9

Enostavno biorazgradljivo

9

Dermatološko preizkušeno

9

Varno za hišne ljubljenčke

PREDSTAVLJAMO

ADVANCED
DESIGNER HANDLES

UČINKOVITOST + DESIGN
Odkrijte:
9

Živahen design

9

Vrhunsko tehnologijo inovativnih vlaken z dvojnim

9

jedrom n ultra mehkimi, tankimi konicami (premer konice je
<0.01mm) za globinsko & nežno čiščenje

9

Vlakna nežno sežejo 7x globje pod linijo dlesni* in čistijo
2,4x globje v medzobne prostore

9

Klinično dokazano 300% bolj zdrave dlesni*

9

Za ljudi ki iščejo živahne & “made for me” proizvode

Source: Brazil Toluna Dec’19. Brasil 837 respondents

*V primerjavi z običajno, ravno prirezano zobno ščetko

Colgate-Palmolive - confidential and privileged. All images for illustration purposes on

ADVANCED WHITE CHARCOAL
Prednosti:
Zobna pasta Colgate Advanced White Charcoal

{

Naravno bolj beli zobje v 10-ih dneh!

s »Smartfoam« in aktivnim ogljem klinično

{

Obogateno z aktivnim ogljem

dokazano

površinske

{

Osveži dah

madeže ter tako obnavlja naravno belino

{

Ščiti pred kareisom &
odstranjuje zobne obloge

{

Varno za sklenino, za
vsakodnevno uporabo

učinkovito

odstrani

vaših zob. Pomaga tudi pri preprečevanju
novih površinskih madežev, vaši zobje pa tako
ostanejo beli dlje časa.

7

PREDSTAVLJAMO

Zobne kreme Colgate Total (relaunch) s prenovljeno formulo in 100% reciklirno
tubo, kar je na trgu dokaj redko.

Poudarjena trajnost & preglednost

RECIKLIRNA
TUBA & KARTON
100%
RECIKLIRNA TUBA

100%
RECIKLIRNI
KARTON

100%
RECIKLIRNI
POKROVČEK

Nova zobna pasta COLGATE Total deluje s pomočjo naravnih procesov v ustih, za
proaktiven boj proti bakterijam, kislinam iz hrane in madežem na zobeh.
Klinično dokazano veliko bolje zmanjšuje zobne obloge & bolezni dlesni (gingivitis)
kot konkurenčna zobna pasta št. 1.*

Elevating anti-bacterial communication

24hr

Močnejša
Antibakterijska
zaščita*
POPRAVI**

REVITALIZIRA

*v segmentu Multiprotection v Adria regiji
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OSVEŽI

24hr

PREDSTAVLJAMO

Zgladite gube in osvežite perilo s
Steam Genie 2 in 1, ki ima nastavitvi
za paro in navadno likanje. Hitri
60-sekundni čas segrevanja in
tehnologija

ene

omogočata

hitro

temperature
in

preprosto

uporabo. Uživajte v higienskem
perilu, saj Steam Genie 2 in 1 uniči
do 99,9% bakterij v 60-ih sekundah*.

Lastnosti:
♥

1700 W

20 g sunkom pare s pritiskom na

♥

Keramična plošča, rezervoar za vodo kapacitete 150 ml

sprožilec pare z zaklepom.

♥

Več kot 7 minut likanja na paro

♥

3 m napajalni kabel s shrambo za kabel

♥

Dodatki: občutljiva, oblazinjena, krtača iz blaga in torbica za

Spopadite se s trmastimi gubami z

potovanja ali shrambo, odporna na vročino
♥

Avtomatski izklop

*2 vrsti bakterij na 3-eh površinah. Testirano v laboratoriju.

Ne glede na to, ali ste v mestu ali delate od
doma, se želite počutiti najbolje. Coconut
Smooth Hot Air Styler s keramičnimi nastavki
natopljeni s kokosom in ionsko nego vsakič
doseže mehak in gladek zaključek.
Povečajte volumen, dodajte brezskrbne
kodre ali si privoščite gladke in ravne lase z
Remington Coconut Smooth Hot Air Styler.
Kakršen koli želite, da je današnji videz –
mi vas bomo pripeljali tja. Dve keramični
krtači z mešanimi ščetinami ustvarjata slog,
medtem, ko keramična prevleka nastavkov,
natopljenih s kokosom in ioni ukroti nadležne
štrleče lase, tako da lahko vsakič uživate v
gladkem rezultatu.
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PREDSTAVLJAMO

Večnamenski kuhalnik Good- to- go
Skuhajte najljubše družinske jedi, zaradi katerih
se bodo vsi počutili kot doma z večnamenskim
kuhalnikom Good to Go. Izbirate lahko 8
vsestranskimi funkcijami priprave jedi: kuhanje,
pečenje, sous vide, počasno kuhanje, kuhanje
v pari, riž, kuhanje in ohranjanje toplote. Ko
je večerja kuhana, nadzorna plošča lahko
odstranite, tako da lahko lonec iz trpežnega
litega aluminijastega ohišja postavite naravnost
na mizo in jed postrežete kar iz njega

Če mislite, da zdrava prehrana pomeni le solate, surovo
zelenjavo in liste zelene solate, pomislite še enkrat.
Russell Hobbs Kompaktni parni lonec prinaša na mizo
okusne jedi - z uporabo moči pare.
Parno kuhanje pomaga ohraniti do 85 %* več
antioksidantov v sveži zelenjavi (kot so brokoli, stročji
fižol in špinača), zato je to odličen način za hitro in
enostavno pripravo številnih okusnih in hranljivih
obrokov. Ima tri ločene košare za kuhanje različnih živil v
pari, 500 mililitrski rezervoar (največje možno polnjenje)
in 60-minutni časovnik, tako da ga morate le nastaviti za
kuhanje v pari, medtem ko počnete kaj drugega.

Russell Hobbs Compact parni lonec omogoča lažji
način priprave okusnih obrokov. S tremi ločenimi
košarami, ki jih je enostavno očistiti in ne vsebujejo BPA,
lahko istočasno na pari pripravite različna živila.

10

PREDSTAVLJAMO

Loka Original, kava ustvarjena za dobre zgodbe

Loka Original je klasična mleta kava, po okusu in kakovosti nespremenjena že desetletja – uporabniku
zagotavlja enka močen okus, ki ga zjutraj prebudi in ga je vajen. Blagovno znamko povezujemo s
toplino, domačnostjo, skrbnostjo, trenutki zase, za družino in prijatelje.

Za pravo kofetarico se dan prevesi v danes šele s
skodelico kave. S tem plemenitim napitkom, ki ga je
tako enostavno pripraviti. Vsaka ima svojo skrivnost pri
kuhanju, nasplošno pa velja, da se vode ne sladka. Prava
kofetarica sladkor doda v skodelico.
V svojo najljubšo skodelico. Za prijateljico kavo kuha
z odprtimi ušesi. Kava, ki prekipi, se namreč pobriše,
preslišana podrobnost pa se ne oprosti kar tako. Za svojega
soproga pa jo pripravi tako, da jo najprej skuha sebi.
Posledično nasmejana pa jo skuha še njemu.

Loka kavo smo v letošnjem letu preimenovali v
Loka Original in uskladili vizualno podobo blagovne
znamke. Kavo Loka Original predstavljamo v novi
podobi, a z enako, priljubljeno aromo.

Skladno z novo podobo embalaže želimo zveste
ljublitelje nagraditi z omejeno serijo posod za shranjevanje kave. Posoda
vizuelno sledi novi embalaži in ohranja trasicijo podobe Loka kave.
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NA PRODAJNEM MESTU

S Lesce, izpostavitev Loka

S Komenda, izpostavitev Loka
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M SM Lesce, izpostavitev Loka

M SM Tržič, izpostavitev Loka

NA PRODAJNEM MESTU

S Škofja Loka, izpostavitev Loka

HM Škofja Loka izpostavitev Loka

HM Primskovo, izpostavitev Loka
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Rudnik, končnica
Neutrogena

IS MS, končnica DP
Neutrogena

HM SG, končnica
DP Neutrogena

S Grosuplje, vrtljiva vrata Neutrogena
Tuš drog.KP, osvetljena
stena Neutrogena
14

NA PRODAJNEM MESTU

Maridis, izpostavitev
Listerine

HM CE, končnica Johnson's

HM Šiška, končnica
Listerine

HM NM, končnica
Johnson's
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NA PRODAJNEM MESTU

Dm Bleiweisova,
izpostavitev
NTR+elmex+Listerine

Dm Tabor, blagajniška
izpostavitev Elixir
Dm Slovenčeva,
izpostavitev Elixir

Dm Ruše, blagajniška
izpostavitev
Colgate Total

Dm Jožeta Jame,
blagajniška
izpostavitev Elixir
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NA PRODAJNEM MESTU

IS Citypark, izpostavitev
Colgate Palmolive

IS Europark, izpostavitev
Colgate + elmex

S Planina, izpostavitev
Colgate Palmolive

IS MS, končnica Ajax

Tuš Planet KP , končnica
Dr.Beckmann + Ajax
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NA PRODAJNEM MESTU

HM CE, končnica
Colgate Palmolive

HM Šmartinka,
končnica Palmolive

Dm MB Titova,
blagajniška izpostavitev
Colgate Total

HM SG, končnica
Colgate Palmolive
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HM KP, končnica Colgate

NA PRODAJNEM MESTU

Harvey Norman LJ,
izpostavitev Russell Hobbs

IS Europark, izpostavitev
Russell Hobbs & Remington
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NA PRODAJNEM MESTU

IS MS, izpostavitev
Russell Hobbs

IS NM, izpostavitev
Russell Hobbs

IS Velenje, izpostavitev Remington

IS Ptuj, izpostavitev
Remington
20

S Idrija, izpostavitev
Remington

MIND, BODY & SOUL

Pomladno vreme je letos prišlo precej hitro, z njim pa se prebuja tudi narava. Prvi nabiralci so se že odpravili
na travnike, nabirat regrat za slastno osvežilno regratovo solato.
Regrat se že mnogo let uporablja v domači kuhinji. Pa ne samo kot sestavina za solato, regrat se uporablja
tudi v zdravstvene namene. Njegovi listi in korenine so bogat vir rudnin in vitaminov. Korenine se uporabljajo
za pospeševanje delovanja jeter in žolčnika, listi pa povečujejo izločanje vode. Ker je zgodnja pomlad ravno
pravi čas, da zdravilno rastlino vključimo v svoj jedilnik, smo pripravili enostaven recept za slastno regratovo
solato z jajci in slanino.

Priprava:
Sestavine:

Regrat temeljito operemo, po želji ga tudi narežemo.

velika skleda regrata

Krompir skuhamo in olupimo, ter še vročega narežemo in

3 večji krompirji

zmešamo z regratom. Zaradi vročega krompirja se bo regrat

2 jajci

zmehčal. Slanino narežemo na manjše koščke in jo na žlici
olja popečemo, skuhamo tudi jajca, ki jih nato olupimo in

60 g prekajene slanine

narežemo. Medtem solato začinimo z bučnim oljem, kisom in

bučno olje

soljo. Spečeno slanino in skuhani jajci položimo na že zmešano

kis

solato. Še toplo postrežemo.

sol

21

MIND, BODY & SOUL

Po zimskem krepčanju s toplimi
enolončnicami

in

krepilnimi

obarami, je čas, da dokončno
prestopimo v praznovanje sveže
in hranilne pomladne zelenjave
in sadja, ki nam jih ponuja narava.

S tem preprostim receptom lahko sadje in zelenjavo zaužijemo v enem
samem obroku, z nekaj dodanimi oreščki, sira in hladno stiskanega olja, pa bo dnevni obrok tudi pravilno
uravnotežen. Solata z jabolki in orehi je odlična izbira, kadar želimo zamenjati klasično zeleno solato, ki se
pogosto najde na naši mizi.

PRELIV:

PRIPRAVA:

½ žličke soli

Na začetku združimo sok limone

½ žličke pravega rjavega sladkorja

(ali kisa), izbrano olje, sladkor,
sol in poper in narejeni preliv

½ žličke sveže mletega črnega popra

polijemo čez kodrasti ohrovt in

1 žlico svežega limoninega soka (ali jabolčnega kisa)

blitvo ter dobro premešamo.

1 žlico hladno stiskanega orehovega olja (ali olivnega olja)

Solato pustimo 10 min čakati,
da se preliv dodobra vpije in
malenkost

OSNOVA:
4 skodelice svežega narezanega kodrastega ohrovta
2 skodelici narezane blitve
1 skodelico narezanega hrustljavega jabolka
½ skodelice narezane zelene

omehča

zeleno

osnovo. Po tem, ko smo omehčali
osnovo,

dodamo

mešanico

jabolk, zelene, šalotke, sira z
modro

plesnijo,

popraženih

orehov in ponovno premešamo.
In solata je pripravljena.

¼ skodelice narezane šalotke
30 g drobljivega plemenitega sira z modro plesnijo
2 polni žlički praženih orehov

Vir: citylife.si
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VSTOP V LETO JOŽETA PLEČNIKA,
ENEGA IZMED NAJVEČJIH
SLOVENSKIH ARHITEKTOV
Jože Plečnik je zagotovo eden izmed največjih
slovenskih arhitektov. Rodil se je 23. januarja 1872.
Leta 2022 tako praznujemo 150. obletnico rojstva.
Dodaten razlog za slavje ob pomembni obletnici je
zagotovo tudi dejstvo, da so bila nekatera njegova
dela pred kratkim uvrščena tudi na Unescov
seznam svetovne kulturne dediščine.
V Plečnikovi hiši so kot uvod v Plečnikovo leto
pripravili razstavo Plečnik in pika, ki osvetljuje
nastajanje izvirnega biografskega stripa o Plečniku.
Razstava bo na ogled od 21. januarja do 8. maja
2022, prikazuje pa proces nastajanja biografskega
stripa o Jožetu Plečniku, delo zgodovinarja dr. Blaža
Vurnika, ki je pripravil izčrpen scenarij, in striparja
Zorana Smiljanića, ki je poskrbel za stripovsko
upodobitev Plečnikovega življenja.
Si predstavljate, kako bi Ljubljana izgledala, če bi
Plečnik uresničil vse svoje vizionarske projekte?
Plečnik si je Ljubljano zamislil kot sodobne Atene.
In čeprav današnja Ljubljana nosi močan pečat
njegove genialnosti, je ostalo nekaj Plečnikovih
projektov neuresničenih. Spoznate jih lahko na
interaktivnem

avdio

vodenju

po

Plečnikovih

neuresničenih projektih v brezplačni aplikaciji
Nexto Ljubljana. Po poti, polni ugank, ki jo je pripravil
Turizem Ljubljana, vas bo vodil sam Mojster. S
pomočjo obogatene resničnosti in 3D posnetkov
boste spoznali, kako si je zamislil Prešernov trg,
Mesarski most, Magistrat in še kaj. Še več vsebin

Odlična zadeva, ko na deževen dan potrebujete
animacijo za malo večje otroke ali pa nimate ideje,
kaj početi. Če niste Ljubljančani, je kaj od naštetega
morda lahko čudovit razlog, zakaj obiskati našo
prestolnico!
Vir: citylife.si

povezanih z mojstrom Plečnikom najdete na:
visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svojobisk/ogledi-in-izleti/mojster-plecnik
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BEREMO

Razpoložena

za

Pariz

je

preplet

presunljivih

življenjskih zgodb in velemestnih ikon, različnih
zgodovinskih obdobij in sodobnosti, ki jih Vesna Milek
izriše na brezčasnem zemljevidu Pariza. Je knjiga o
mestu, ki je od nekdaj navdihovalo umetnike iz sveta
literature, slikarstva, kiparstva, fotografije in filma. Je
knjiga o mestu muz. In mestu nasprotij: veličastnih
ljubezenskih zgodb in spektakularnih obglavljenj,
steznikov in ženske emancipacije, najbolj navdihujočih
cerkva in najcenejših prostitutk.
V knjigi Razpoložena za Pariz Vesna Milek v svojem
nezamenljivem slogu pokaže, da lahko samo nekdo, ki
vznesen kot otrok prvič odkriva koščke Pariza, naslika
najlepšo podobo za tiste, ki niso nikoli imeli privilegija
živeti v njem, in za vse, ki hrepenijo po vračanju v večno
mesto luči.
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Rak

V aprilu bi bilo priporočljivo, da se malo bolj

V aprilu se boste osredotočili na ljubezen in denar.

zabavate s stvarmi, ki so vam onemogočale

Dobro bi bilo, da bi se zabavali s svojim proračunom,

uresničitev idej, in naredite vse, da se vrnete na

raziskali, za kaj je ves vaš denar porabljen. Tako

pravo pot. Delajte na svoji samozavesti, a tudi na

lahko naredite načrt in odložite nekaj sredstev.

odnosu do sebe. Delajte na tem, da se boste bolj

April je dober mesec za spremembe – pomlad

ljubili, da boste pripravljeni, ko se v vašem življenju

je simbol novega začetka, rojstva, zato lahko v

pojavi oseba, s katero bi lahko začeli razmerje.

svojem življenju naredite spremembe, ga naredite

Potem boste popolnoma vedeli, ali je to tisto, kar

bolj udobno, lepše, vnesete malo razpoloženja v

želite.

apatijo, ki vas je prevzela.

Bik

Lev

April bo v vašem primeru čas za samorefleksijo.

Ta mesec bodo levi precej samokritični in sumničavi.

Analizirali boste svoje misli in občutke, pa tudi

Vsako situacijo bodo pogledali s filozofskega vidika

karierna in ljubezenska pričakovanja. Prišli boste

in iskal globlji pomen. Nestrinjanje s partnerjem je

do jasnejšega razumevanja, kaj želite od svojega

možno in edina rešitev je iskren pogovor o tem, kaj

partnerja, ne glede na to, ali ga že imate ali ne. Če

pričakujete in kako se počutite. Razmere v službi

ga imate, mu boste oprostili napake, vendar boste

se izboljšujejo, imate dobre možnosti za pozitivne

vseeno pričakovali določeno stopnjo odgovornosti

spremembe, vendar ne pristajajte na vse, kar vam

z njegove strani.

ponujajo, dokler ne izveste popolnih informacij.

Dvojčka

Devica

Obstaja možnost, da boste v aprilu zmedeni, da

Vaši viri dohodka bodo ta mesec v središču

bo prišlo do nesporazumov pri komunikaciji z

pozornosti. Analizirajte, kako porabite denar,

drugimi. Vendar bo april tudi mesec introspekcije

v kolikšni meri, koliko kdo prispeva v skupni

in ponovnega odkrivanja. Ugotovili boste, da vaše

proračun in ali vam to ustreza ali ne. Poiščite

srce do nekoga ni ravnodušno in da je to vaš

prostor za prihranek, razmislite pa tudi o dodatnem

prijatelj. Ljubezen in prijateljstvo bi lahko šla z roko

viru zaslužka. Zamikalo vas bo preveč impulzivnih

v roki ta mesec! Pri vas ni nikoli preveč, nenehno

odločitev, še posebej v odnosu s partnerjem.

prihajate do novih stvari in izzivov, vendar morate

Poskusite se manj zanašati na občutke in bolj na

pokazati malo strpnosti do želja drugih.

preudarnost in intuicijo. Postavite se v položaj
partnerja, razmislite, ali je za vse kriv on ali ima vaš
delež. Poslušajte, kaj vam govori vaš notranji glas.
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Tehtnica

Kozorog

Nekaterim od vas bi lahko aprila zazvonili poročni

Poudarek tega meseca se bo spremenil. Začelo se

zvonovi! Če ste že poročeni, so možni konflikti

bo počasi, a opazno. Lahko vam povzroči tesnobo,

mnenj. Potrudite se, da rešite vse, s čimer se ne

vendar bo hitro minilo. Doma situacija ni zelo jasna in

strinjate. Tistim, ki niso v razmerju, položaj planeta

dokler se ne reši, ne boste mirni. Vendar ste preveč

obeta poslovni uspeh in nova, donosna partnerstva.

trmasti in ne priznajte, da se morda motite. tj ne

Karierne možnosti se odpirajo. Ta mesec boste še

dovolite, da imajo drugi prav. Polovico meseca bo

dolgo zaskrbljeni, a brez razloga. Ne skrbite vnaprej,

komunikacija s partnerjem na najvišji ravni, kar bo

ampak poskusite biti realni in na situacijo poglejte z

odprlo možnost za uresničitev prihodnjih načrtov.

drugega zornega kota.

Vodnar
Škorpijon

Pustite drugim, da živijo, kakor hočejo, ne kritizirajte

Poudarek tega meseca je vaša kariera. Določite

sestre/brata/prijateljev… Sprejmite stvari takšne,

meje v sodelovanju s sodelavci in čigava je

kot so, pokazal se vam bo drugačen pogled na

odgovornost, sicer kot ekipa ne boste dosegli

življenje. Delo bo od vas zahtevalo nekaj prilagoditev

rezultatov. Potrebna je jasna komunikacija, brez

– bodite pripravljeni. Skrbeli boste za prihodnost in

čustev. S težavami se je treba odkrito soočiti in

cilje, ki ste si jih zastavili, vendar verjemite, da bo vse

o njih govoriti, prav tako se zdi, da se nekatere

v redu, na obzorju so veliki uspehi v vašem življenju,

spremembe zgodijo na nepričakovan način, zato

pa tudi materialni dobiček. Samo poslušajte svoj

se vam zdi, da imate zvezane roke. Ne pozabite, da

glas, vodil vas bo v pravo smer.

na nekatere stvari ne morete vplivati in se raztrgati
po nepotrebnem. Vse napetost in frustracije bo
nevtraliziral partner.

Ribi
Ta mesec je poudarek na vašem področju osebnih

Strelec

virov in vrednot. Naučiti se boste morali, kako
trg in denar delujeta, da boste lahko spretneje

V mesecu aprilu bodo razmere v službi več kot

upravljali s svojimi sredstvi. Delo bo zahtevalo več

ugodne, kar pomeni, da so velike možnosti, da

angažiranosti in sodelovanja z drugimi. Z drugimi

boste za svoj trud in zavzetost nagrajeni. Vendar

bodite prijazni, prijaznost odpira vsa vrata. Imejte

obljube ostanejo na papirju, dokler niso izpolnjene,

odprt um za predloge, ki bi vam lahko zelo koristili.

ne pozabite tega. Ne mislite, da je konec, dokler ne

Uspeh je na vaši strani in vse, kar načrtujete v aprilu,

podpišete! Strelec bi lahko razmišljal o spremembi

se bo uresničilo. Samo verjeti morate v svojo moč.

okolja, tj. kraja bivanja. To vam lahko odpre nove
možnosti v življenju. V aprilu vas čaka veliko
družabnih aktivnosti in druženja s prijatelji ter lepih,
novih izkušenj.
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