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Lunin koledar za leto 2018 po mesecih (Irena Stopar)
Leto na vrtu po mesecih (Mi{a Pu{enjak)
Astrolo{ka znamenja v ljubezni (Irena Stopar)
Letni horoskop za leto 2018 (Irena Stopar)
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Vsebina Lunine bukve
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lahko obetate sre~o v ljubezni
in partnerstvu. Samski se
bodo njenega blagodejnega
vpliva {e posebno razveselili,
saj jim obljublja sre~o pri iskanju du{e dvoj~ice. V obstoje~e partnerske odnose bo
vnesla harmonijo in ponovno
razumevanje dveh, ki sta se
morda `e za~ela razhajati zaradi razli~nosti. Prinesla bo
sve` veter v ~ustveni svet in
razplamtela ogenj eroti~nih
fantazij. Pod Venerinim vplivom lahko
pri~akujete tudi ugoden ~as za finance in
materialno blaginjo. ^etudi nima tako
mo~nega vpliva na denar kot Jupiter, zna
poskrbeti za zadovoljstvo s tem, kar
imate in kar si lahko privo{~ite. ^e kdaj,
boste imeli v Venerinem letu prilo`nost
lepo `iveti.
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sedmih planetov, ki so jih
poznala `e starodavna ljudstva. Letu 2018 tako vlada
Venera. V novo leto bomo
vstopili z Venero na 8° kozoroga, ob koncu leta pa se
bo premaknila do 22° {korpijona. Venera je poleg Lune
in Sonca najsvetlej{a od planetov in je vidna s prostim
o~esom. Ljudje jo `e dolgo
poznajo kot zvezdo jutranjico ali zvezdo ve~ernico. Od Sonca se
nikoli ne oddalji za ve~ kot 46°.
Venera velja za enega najbolj prijaznih
planetov. V astrologiji jo imenujemo mali
benefik ali mali dobrotnik zodiaka, zato v
letu, ki mu vlada, lahko pri~akujete veliko
dobrega. Najbolj znana je kot vladarica
ljubezni in odnosov, zato si v letu 2018
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Slovenska lunina pratika
Po astronomskih podatkih je Luna, edini Zemljin satelit (~e odmislimo tezo o ~rni luni, ki menda obstaja, vendar je zaradi
zna~ilnosti rotacije zmeraj v Zemljini senci in je ne vidimo),
silno dale~ – od Zemlje je oddaljena 384.000 kilometrov in porabi natanko 27 dni, 7 ur in 43 minut, da obkro`i mati~ni planet. Pa vendar nam je tako blizu, da povzro~a velik
del dogajanj v `ivi in ne`ivi naravi, vpliva na
razpolo`enje ljudi, s tem pa posredno tudi na
uspehe pri na{ih delovnih prizadevanjih in
na medsebojne odnose.
@e najstarej{a sporo~ila dokazujejo, da
so se ljudje pri razli~nih opravilih ravnali po Luninem koledarju. Iz tega izhaja
tudi veliko ljudskih {eg in navad, celo
nekateri premi~ni cerkveni prazniki so
~asovno naravnani po njem.
V za~etku je Lunin koledar upo{teval le
To~ka elipti~nega
njene mene, v novej{em ~asu pa je po
tira Lune, ki je najbolj
oddaljena od Zemlje
astrolo{ki plati dopolnjen z njenimi
polo`aji v razli~nih astralnih znamenjih.
V slovenskem Luninem koledarju upo{tevamo oboje skupaj
s Son~evimi in Luninimi popolnimi in delnimi mrki. Zadnja
leta se ob uni~ujo~ih su{ah in katastrofalnih poplavah, spremenjenih podnebnih razmerah in novih obolenjih strokovnjaki zaskrbljeno ozirajo v nebo in pozivajo k ekolo{kemu
ozave{~anju. Ker je za~el ~lovek pogubno posegati v naravo, vse ve~ govorimo o »luknjah v varovalnem pla{~u«, ki
Zemljo varuje pred {kodljivimi kozmi~nimi sevanji. Najve~
svaril je namenjenih uni~ujo~emu vplivu son~nih `arkov,
stanj{ana za{~ita pred delovanjem kozmi~nih sil pa tudi
Luni (ki mo~no vpliva na gibanje in kro`enje vode) omogo~a u~inkovitej{e »tipanje po Zemlji«. Torej je razumljivo,
da se tudi zaradi Zemljinega satelita razmere na na{em planetu spreminjajo tako hitro (v primerjavi z njegovo domnevno starostjo), da upravi~eno zaskrbljeno spremljamo
njihov razvoj v negativno smer. Ljudski vremenski pregovori na primer ne dr`ijo ve~. Tudi napovedovanje vremena
po Herschlovem klju~u se vse manj obnese. Setveni koledar

Lunin koledar 2018

Legenda:
Lune
in huj{anje

je sestavljen na podlagi polo`ajev Lune v razli~nih astralnih
znamenjih, ko vplivajo nanjo razli~ni zodiakalni elementi.
Zodiak (horoskop) {teje dvanajst zvezdnih znamenj, to so
Vodnar, Ribi, Oven, Bik, Dvoj~ka, Rak, Lev, Devica, Tehtnica, [korpijon, Strelec in Kozorog. Razporejena so v {tiri
elemente: ogenj (Oven, Lev, Strelec), voda (Ribi,
Rak, [korpijon), zemlja (Bik, Devica, Kozorog) in zrak (Vodnar, Dvoj~ka, Tehtnica).
Na koledarju je element ogenj ozna~en
z rde~o barvo (takrat je primeren ~as
za gojenje rastlin s plodovi), voda je
ozna~ena zeleno (listnate rastline),
zemlja rjavo (podzemni pridelki), zrak
pa rumeno (cvetje). Tako lahko
dolo~ite natan~en ~as vstopa Lune v
astralno znamenje (in element),
~asovni podatki pa veljajo za slovenTo~ka elipti~nega
sko obmo~je.
tira Lune, ki je najmanj
oddaljena od Zemlje
Nekateri avtorji setvenih koledarjev
kot dneve po~itka ozna~ujejo dneve,
ko je Luna v perigeju ali apogeju. [tevilne poskuse sem
opravila in ugotovila, da v omenjenih dnevih na{ satelit negativno vpliva na ljudi, ki imajo v natalni karti Luno v znamenju, v katerem je, kadar je v apogeju ali perigeju. ^e bi
vam astrolog izra~unal, da je bila Luna, ko ste se rodili, na
primer v znamenju Rib, in bi bila tisti dan, ki je na setvenem koledarju ozna~en kot dan po~itka zaradi perigeja, tudi
v tem znamenju, bi z dotikanjem motili rastline pri razvoju.
Torej bi po~itek morali upo{tevati le posamezniki. To pa je
`e veliko bolj zapletena zgodba. Zato so v slovenskem Luninem koledarju kot dnevi popolnega po~itka ozna~eni le
Son~evi in Lunini mrki.
Veliko zadovoljstva vam `elim pri delih po zapovedi Lune.
Da bi vas ~im manjkrat zoprno trkala in vam ~im bolj ljubeznivo pomagala, kadar ji boste izpovedovali lepa hrepenenja. Nekak{no vra~anje k naravi in dru`enje v korist ~im
dalj{e `ivljenjske dobe na{e Zemlje – za zdaj smo navajeni
`iveti le tukaj – je slovenski Lunin koledar.

Ugoden ~as za sekanje Setveni koledar; ob navededreves in druga opravila nem ~asu je primerno za:
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Zadnji krajec – ves
J dan samo navadni
jogurt (do osem)
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Prehod lune v astrolo{ko
neugodno za parjenje znamenje
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20.42

08.04

21.05

13.14

koze, noji, koko{i

konji, osli poniji

vse na{e in eksoti~ne
`u`elke

`ivali v terarijih

na vseh kosteh, gle`njih, perifernem
`iv~evju, ro`evinastih delih telesa

na hrbtenici, kolkih, stegnih,
arterijah, za odstranjevanje tumorjev

na ~revesju, nosu, spolnih organih,
`lezah z notranjim izlo~anjem

v predelih notranjega u{esa (ravnote`je),
na ledvicah, spolnih organih, jetrih

na prebavilih, v predelu popka,
na testisih, za odstranjevanje dlake,
nohtov in `ime

na hrbtenici, srcu, o~eh, za sterilizacijo

ma~ke, psi, zveri

08.22

psi, ma~ke, hr~ki, hi{ne
ptice, kunci

na plju~ih, jetrih, `elodcu, rebrih,
spolnih organih

vse `ivali z oklepi, pol`i

09.10

09.11

Neprimerno za kirur{ke posege
in za~etek zdravljenja

Tip rastline

Parjenje `ivali

Prehod lune
^as
v astr. znamenje

•

kmetijstvo, trgovino z lesom
in kovinami, planinarjenje, ambicije

dav~ne zadeve, stave, zavarovanja, stike
s tujino, dirke, igre na sre~o

mejne vede, erotiko, igre na sre~o,
nove na~rte, religijo

zavarovanja, `enitve, modo,
umetnost, konji~ke, ljubezen, po~itek

poslovna potovanja, zdravstvene
analize, in{trukcije, {tudij

prodajo, nakup, lov, vrhunski {port,
sodelovanja na nate~ajih

dru`insko ozra~je, potovanja
k jezerom in morjem, zbirateljstvo

Ugodni dnevi za ...

•

JANUAR PROSINEC 2018

sekanje trdega lesa, koline

Ugodno
Zapiski
za ljubezen

mo tudi naravi prijazne pripravke, le bolj pogosto jih je treba uporabljati, predvsem pa biti z njimi
na vrtu pravo~asno prisoten. Danes je na svetovnem spletu veliko navodil, receptov, kako se lotiti
dela. Malo pa pri vsem tem pomaga tudi Luna oziroma izvajati opravila takrat, ko nam bo pri uspehu pomagala. Poskusite, vedno kaj izmed napisanega uspe. Zagotovo pa je pisan vrt, poln cvetja in
zeli{~, zdrav vrt. Je tudi zelo prijeten za oko in v dana{njem ne najbolj veselem svetu pravi balzam
za du{o. Ne obupati, ~e vam kaj ne uspe, vedno bo tako. Nekatere vrtnine zrastejo lepo, druge pa
ne, zato pa imamo toliko razli~nih vrtnin, da je vedno kaj za v lonec – da je le doma~e in zdravo.
Zdravo, ker smo namesto prisiljene telovadbe v razli~nih dokaj dragih telovadnicah telovadili na
vrtu, tam pa so se spo~ili tudi na{i `ivci. In {e enkrat zdravo, ko pridelek skuhamo in pojemo.
Pa za~nimo novo leto 2018!

Tako kot vsa narava v januarju po~iva tudi okrasni vrt. S hojo po mokri, s sne`no odejo pokriti ali zamrznjeni zemlji delamo nepopravljivo {kodo zemlji, lomimo korenine rastlin in predvsem travne ru{e,
zato se vsakemu delu na vrtu izogibamo.
V tem ~asu po~iva tudi ve~ina sobnih rastlin, zato moramo biti zelo previdni pri zalivanju. Posebej tisti, ki imate radi visoke temperature v stanovanju, se boste vsako zimo morali sprijazniti s tem, da bo kak{na rastlina propadla. Prihajajo namre~ iz toplih, a vla`nih krajev, vsaj ve~ina
med njimi, zato jim suh zrak na{ih stanovanj ne odgovarja. To nam
poka`ejo z rumenenjem in odmetavanjem listov, zaradi ~esar pogosto
naredimo napako in jih preve~ zalijemo. Posebej nevarne so okrasne posode, kjer ostane odve~na voda. Pozimi bodite pri zalivanju {e bolj previdni. Pomaga tudi šumivanje’ listov z gobicami, ki sicer slu`ijo pomivanju posode. Med ve~je skupine rastlin lahko postavimo tudi posode z
vodo, nekateri se odlo~ijo celo za okrasne sobne fontane. Bo`i~ne in novoletne praznike so nam polep{ale bo`i~ne zvezde, te pa zdaj po~asi odmetavajo liste. Ne ustra{ite se, to je njihov naravni ritem, saj potrebujejo po~itek. Postavimo jih v manj ogrevane prostore, kjer naj bo temperature {e vedno najmanj 15 °C. Zalivanja ne opustimo, ampak ga samo
zmanj{amo. Ko opazimo novo rast, skraj{amo veje tudi za polovico.
Vsako novo rastlino vsaj za 14 dni postavimo v izolacijo, stran od

Okrasne rastline

ture zemlje. Ne pozabite, z motiko ne moremo popraviti tistega
v zemlji, kar smo poru{ili s hojo po mokri ali zmrznjeni zemlji.
[e vedno lahko silimo radi~. Nekatere sorte, kot je verona pa tudi castelfranco in trevi{ki, na Primorskem pa imajo {e vedno tudi svoje
doma~e ekotipe, posejemo junija in v za~etku julija. Pozimi pa izko-

Visoke grede so postale zelo zanimive tudi v Sloveniji, mogo~e celo preve~. Menim, da so odli~na re{itev za tiste, ki imajo pri hi{i invalide ali
starej{e, da jim popestrijo `ivljenje. V visokih gredah lahko namre~ delajo tudi osebe, ki imajo te`ave z zdravjem. Prav tako so odli~na re{itev
tam, kjer imamo uni~eno zemljo, ki je z naravnimi postopki ne more-

Visoke grede

tohtonih sort ~ebule ptujska rde~a in belokranjka. Prve setve raje pustimo v hi{i na toplem, dokler ne vzkalijo. V rastlinjaku namre~ v
zimskem ~asu temperatura rada zelo niha, v son~nem dnevu se
mo~no segreje, pono~i pa se spusti dokaj nizko. To pa je najslab{e,
kar lahko do`ivijo mlade rastlinice. Kakor hitro pa se na dan prika`ejo zelene mlade rastlinice, jih moramo seveda prenesti v ogrevane rastlinjake. Tudi v rastlinjakih je zelo pomembno redno prezra~evanje, razen ~e je temperatura zunaj resni~no pod ni~lo.
Na stalno mesto pa `e lahko posejemo grah in bob pa tudi rukolo, in
~e je `e zmanjkalo motovilca, posejemo {e motovilec. Posejemo tudi
prvo letno solato, blitvo in predvsem peter{ilj. Setve zalijemo s ~ajem
iz baldrijanovih nadzemnih delov, ~e smo bili dovolj pridni in smo jih
nabrali v juniju. Tudi na oknih `e lahko pri~nete vzgajati sadike. Dobro bodo uspele sadike plodovk, solate in ~ebule pa ne boste mogli
vzgojiti, saj bodo nekakovostne.

Vsako `ivo bitje potrebuje po~itek. Nekateri po~ivajo ve~ji del svojega `ivljenja, drugi skoraj ves ~as delajo, a si morajo prav tako odpo~iti. Nikar s svojo nestrpnostjo ne odvzemite naravi
njenega po~itka. Vrt pustite povsem na miru, nobena travica ne bo u{la drugam, izpulili jo boste pozneje. Prav tako naj po~ivata drevje in grmovje, za obrezovanje bo dovolj ~asa pozneje.
Ko obrezujete, prekinete zimski po~itek tako grmovnicam in drevju kakor tudi travi, po kateri hodite, poleti pa vas jezi mah, ki se naseli v zelenici. Januar je ~as po~itka,
pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti, da je to tudi ~as, ko je v naravi {e zelo malo hrane za njene prebivalce. ^e zamrzuje, je tudi vode zelo malo. Pomagajmo in poskrbimo,
da bo vode vedno dovolj, ~eprav jo je treba vsak dan ponovno naliti, saj zmrzne. ^e je veliko snega, naj tudi pti~je krmilnice ne bodo prazne.

Januar

Vsako leto znova se `ivljenje na vrtu ponovno za~ne in konec leta kon~a. Ta `ivljenjski tok nekatere utruja, a vedno ve~ je takih, ki jim je delo na vrtu v veselje in u`itek. Prav vesela sem, ko spremljam fotografije na Facebooku, kjer vidim, da se vedno ve~ vrti~karjev odlo~a, da njihovi vrtovi niso
tako togo, simetri~no in zeleno urejeni, ampak med vrtninami kar tako, brez reda, uspevajo cvetice in zeli{~a. Ko uspemo iz vrta narediti `ivljenjski prostor za mnoge `ivalce, pa ~eprav so med
njimi tudi nekatere, ki nam delajo {kodo, bodo rastline lepo uspevale, nekaj pa jih seveda moramo pustiti tudi za druge. ^e s kemijo iztrebimo enega š{kodljivca’, se hkrati z vrta izselijo
tudi njegovi sovra`niki, saj nimajo kaj jesti. Po znanem pravilu se potem {kodljivec vrne veliko
prej kakor njegov nasprotnik, {koda pa je {e ve~ja.
Leto 2014 so mo~no zaznamovali {kodljivci. Proti njim se je `al treba nenehno boriti. Na voljo ima-

Leto na vrtu
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V lanskem letu ste imeli odli~ne mo`nosti, da v svoj svet pritegnete nekoga posebnega. ^e se je pojavil in ste mu dali dovolj prilo`nosti, da se izka`e kot pravi, bosta morala letos ob koncu leta nekaj stvari dore~i in jih morda celo nadgraditi z resnim partnerskim
odnosom ali poroko. Rojeni v sredini znamenja ne zanihajte v svojih `eljah in ne i{~ite nove osebe, ker vam bo `al.
V leto{njem letu vas ~aka najbolj{i ~as za ljubezen od avgusta do
oktobra. Malce {ibkej{i vplivi se za vas ka`ejo v januarju, prvi polovici februarja, marca, maja in junija. Ve~ potrebe po usklajevanju
`elja se poraja v novembru in decembru. Morda le zato, ker morata biti prepri~ana, da `elita preostanek `ivljenja pre`iveti skupaj. ^e
se pojavi kak{no razo~aranje, ne bo konec sveta. Prisluhnite partnerju. Pobegnita na po~itnice.
Od leto{njega leta dalje vas bo osnovnih vodil pri var~evanju in ravnanju s financami za~el u~iti Saturn. ^e ste do zdaj lahko nepremi{ljeno tro{ili, se boste zdaj morali nau~iti nekaj malega tudi prihraniti. Sicer pa se vam obeta dober ~as za zaslu`ek v maju, juniju in
juliju. Preglejte redne stro{ke. Ugotovili boste, da lahko pri ne~em
prihranite ve~ kot si mislite.
V poletnih dneh se vam bo zazdelo, da morate narediti malce reda
v dru`ini. Preden spregovorite, premislite. ^e imate sestro ali h~erko, bodite razumevajo~i v juliju in avgustu. Nemir se lahko pojavi
{e v drugi polovici avgusta in v septembru.
Za va{e zdravje se ka`ejo bolj obremenilna obdobja v jesenskem
~asu, zlasti v oktobru in novembru. ^e boste opazili kakr{nekoli
ve~je te`ave, bi bilo dobro, da bi obiskali svojega zdravnika.
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V prvi polovici leta boste imeli dovolj podpore z neba, da se boste
verjetno kar ve~krat nasmejali kak{nim dodatnim pritiskom, ko boste morali nekaj po~eti druga~e, kot ste si zamislili. Ko se bo leto
bli`alo koncu, pa boste spoznali, da je nekatere stvari potrebno
spremeniti pri sebi, ~e `elite dobro voziti v odnosu s partnerjem ali
drugimi ljudmi. Najmo~neje boste vpliv ~utili, ~e ste rojeni v prvi
polovici znamenja.
Sre~a v ljubezni bo na va{a vrata za~ela trkati `e v sredini februarja in se bo nadaljevala skoraj skozi ves marec, april in maj, ko si
lahko privo{~ite tudi po~itnice. Najlep{i ~as za iskrena ~ustva in lep
odnos se bo za~el v drugi polovici septembra in bo trajal vse do
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Rak 22. 6.–21. 7.
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Dvoj~ka 21. 5.–21. 6.
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Leto{nje leto vam zna prinesti veliko lepega, a tudi nekaj ve~ vznemirjenja, kot si ga `elite. V maju bo v va{e znamenje vstopil Uran,
ki pretrese in na glavo obrne vse, kar je `e dolgo stalo na mestu.
Morali se boste prilagoditi in stopiti iz cone udobja, ~eprav vam
vedno ne bo v{e~. Od novembra dalje boste morali nekaj dodatne
pozornosti nameniti tudi financam.
Na ljubezenskem in partnerskem podro~ju si lahko obetate zelo prijeten ~as `e v prvih dveh tednih leto{njega leta. Ugoden ~as se bo
nadaljeval {e vse v aprilu, maju in juliju. Zelo sre~ni boste v septembru. ^e ne boste skakali od cveta do cveta, se bo ta ~as nadaljeval {e vse do konca leta. Druga polovica leta je manj ugodna za
nove ljubezni, v obstoje~ih pa prina{a polno prilo`nosti za razcvet.
V tem ~asu si privo{~ite tudi po~itnice in razvedrilo.
Pri denarju imate najbolj{e mo`nosti za dodaten zaslu`ek ali povi{ico v aprilu, maju in juniju. ^e v sebi `e dlje ~asa nosite ideje,
kako bi lahko dodatno zaslu`ili, se v tem ~asu ukvarjajte z njimi.
Lahko jih realizirate. ^as pa ni ugoden za najemanje kreditov, {e
zlasti ne ob koncu leta, saj vas bo od dolgov lahko hitro zabolela
glava.
Z dru`inskimi ~lani se boste lahko po{teno zabavali v drugi polovici

★

aprila in v maju, malce manj pa boste u`ivali v njihovi dru`bi v juliju
in avgustu. Da ne bo prepirov pri hi{i, se je dobro takrat odpraviti
na po~itnice ali na kak{en izlet.
Zdravje vam lahko malce ponagaja v septembru in oktobru. Bolj
verjeten je kak{en prehlad ali nekaj, kar vas za kratek ~as lahko polo`i v posteljo kot karkoli drugega, ~e ste sicer zdravi. Narava je za
vas najbolj{i zdravnik.
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Bik 21. 4.–20. 5.
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V leto{njem letu vas ~aka kar precej lep{ega, kot ste bili vajeni v
preteklosti, le rojenim v drugi polovici in ~isto ob koncu ovna se
obeta nekaj ve~ nestabilnosti, ki jo v va{e `ivljenje lahko prinese vi{ja sila. Bolje ko se poznate, la`je boste kontrolirali svoje odzive in
s tem izkoristili dogajanje za dobre re~i. Bolj kot prva polovica leta
vam bo v{e~ druga, a bodite brez skrbi, saj se skozi ves ~as ka`ejo
tudi zelo prijetna obdobja, v katerih boste lahko zelo u`ivali.
V ljubezni in partnerstvu boste najbolj u`ivali januarja, marca,
maja, v drugi polovici junija in avgusta. Najbolj{i ~as je v juniju.
V oktobru in novembru pazite, da ne boste iskali igle v senu, saj bi
partnerja hitro lahko poslali v objem tretji osebi. V tem ~asu lahko
pre`ivite lepe po~itnice in u`ivate v dobri dru`bi.
^eprav vam glede denarja ni potrebno skrbeti, bosta za vas zelo
plodna zadnja dva meseca leto{njega leta. Pred tem pazite, da ne
boste po nepotrebnem najemali kreditov ali se druga~e zadol`evali.
Zelo ugoden ~as za zaslu`ek vas ~aka v aprilu, maju, novembru in
decembru. Od maja dalje pazite, da ne boste iskali lahkih zaslu`kov, ker se lahko va{ na~rt sfi`i.
Dru`ina in dru`inski odnosi bodo zahtevali va{o pozornost v maju,
juniju in juliju. Ker je takrat odli~en ~as za po~itnice, si jih privo{~ite in izkoristite ~as za zabavo, pa bodo skrbi manj{e. Le ne
silite k aktivnostim nekoga, ki je bolj po~asen od vas.
Zdravje vam bo dobro slu`ilo. Le v juliju, avgustu in septembru vas
zna dose~i kak{na izgorelost ali po{kodba, ~e si ne boste privo{~ili
oddiha od dela in boste {e dalje pretiravali z njim.
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Pred vami je splo{ni letni horoskop. Vplive, ki jih poudarjam v letnem horoskopu, v svojem `ivljenju mo~neje
~uti veliko ljudi, zato se boste v njih na{li tudi vi. Vsakdo je rojen v dolo~enem trenutku na dolo~enem kraju.
Od tega, kdaj in kje ste se rodili, je odvisno, kako mo~no boste ~utili vplive. Pri ustvarjanju letnega horoskopa,
ki je splo{en, je tako nemogo~e upo{tevati vse mo`ne dogodke, ki se vam lahko zgodijo. Zato naj bo letni
horoskop le osnovno vodilo. V primeru ve~jih te`av, dilem ali prilo`nosti, ki se vam bodo porodili v letu
2018, je potrebno natan~no prou~iti celoten osebni rojstni horoskop in obete v prihodnosti.

Oven 21. 3.–20. 4.
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2018
★ Horoskop za leto ★
★
★
★

★
★

★
★

★
★
★

★

★

Cena: 7,30 EUR

^ZD Kme~ki glas, d. o. o.
Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/473 53 60
založba.kmeckiglas.com

