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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
22. 07. 2017
Naslov:
Vsebina:

Planet TV

Stran/Termin: 21:50:00

Akcija »Ustavi se!«
Kdaj pa kdaj si moramo vzeti tudi trenutek zase.

Avtor:

Veronika Lavrenčič

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

22. 07. 2017
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Planet TV

Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Akcija »Ustavi se!«
Kdaj pa kdaj si moramo vzeti tudi trenutek zase.

Avtor:

Veronika Lavrenčič

Gesla:

MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE
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SLOVENIJA

22. 07. 2017

Planet TV

Naslov:

Akcija »Ustavi se!«

Avtor:

Veronika Lavrenčič

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

VEČERNI PLANET DANES

Stran/Termin:

21:50:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:01:35

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

JERCA ZAJC ŠUŠTERŠIČ: Najprej mu je bilo vse všeč Tko kt je, potem ga ni nobeden
razumel, zdaj pa nas poziva, Dej se ustav! Zlasti med mladimi priljubljeni reper Nipke, je eden
od ambasadorjev akcije zavoda Med.Over.Net, ki poziva vse ljudi, ustavite se, pomislite kdaj
nase in podarite svojo minuto. To lahko z klikom stori čisto vsak med nami in z tem sporoči, da
si je vzel minuto samo zase in doslej se je za takšen korak odločilo že skoraj pol milijona
Slovencev. No, cilj akcije pa je natanko 2.065.895, do 29. septembra. Zakaj toliko? Toliko nas
je bilo namreč Slovencev na prvi dan letošnjega leta. In k zbiranju minut so vabljene prav vse
generacije, tako mladi kot stari.
VERONIKA LAVRENČIČ: Precej tvojih oboževalcev je mladih, tudi oni so vedno bolj pod
stresom, zaradi šole, zaradi obšolskih dejavnosti, skušajo ustrezat nekim idealom, ki jim jih
postavljajo mediji, družba. Kaj bi ti njim svetoval, kako naj se z tem spopadejo?
NIPKE: Mislim, tudi jaz sem bil enkrat tako mlad, ampak ne vem, jaz bolj priporočam, oziroma
svetujem, niti ne morem toliko svetovati, jaz lahko samo rečem, kaj jaz delam in na vsake
toliko časa se moraš res malo poglobiti vase in se vprašati, kaj ti manjka, kaj ti ustreza, kaj rad
počneš in vse prekinit in vse dati na stran, pa se posvetiti sebi in da se malo napolniš...
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SLOVENIJA
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22. 07. 2017

Planet TV

Naslov:

Akcija »Ustavi se!«

Avtor:

Veronika Lavrenčič

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

DANES

Stran/Termin:

17:30:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:03:06

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

JERCA ZAJC ŠUŠTERŠIČ: Tako hitro kot Roglič na kolesu, sicer morda ne, a tudi vsi mi, vse
bolj drvimo, iz dneva v dan, skozi življenje. Življenjski tempo je vse hitrejši in ob tem človek
pogosto pozabi sam nase in na minljivost slehernega trenutka. Zavod Med.Over.Net na zato
vse skupaj z vseslovensko akcijo opozarja, da je čas, da se ustavimo. Z akcijo Ustavi se nas
opominjajo, da moramo vsaj kdaj pomisliti tudi nase. In v ta namen lahko na njihovi spletni
strani, prav vsak s klikom podari minuto in s tem pokaže, da si jo je vzel. Trenutek zase,
trenutek za razmislek. Do zdaj so zbrali že več kot 477 800 minut. Do 29. septembra pa jih
želijo zbrati natanko 2.065.895, toliko, kolikor je bilo vseh Slovencev na prvi dan leta 2017. No,
danes se je akcija preselila na ljubljansko Špico, kjer bo vse navzoče zabaval eden njenih
ambasadorjev, med mladimi ta trenutek izjemno priljubljeni reper Nipke. Tam bo tudi snemal
videospot za svojo novo pesem z naslovom Daj se ustav, pri čemur pa se mu, če ste njegov
oboževalec, lahko pridružite tudi vi. Veronika Lavrenčič spremlja dogajanje. Veronika, kako se
imate na Špici?
VERONIKA LAVRENČIČ: tu je vzdušje kar komplementarno akciji. Vsi so zelo sproščeni,
nikomur se nikamor ne mudi. Predvsem pa so vsi v pričakovanju koncerta. Nipke, ti si
ambasador te akcije. Povej mi, zakaj si se sploh pridružil temu projektu in kaj je bilo tisto, kar je
tebe prisililo, da si se ustavil in nekako zaužil trenutek?
NIPKE: Če čisto po pravici povem, sem tudi jaz eden od onih, ki je ujet v ta hiter tempo
življenja in ravno sem delal komad, v katerem sem razlagal o teh stvareh in smo se z
Med.Over.Net nekako našli v tej zgodbi. Upamo na eno dober projekt. Danes snemamo ta
videospot. Upam, da bo prišlo čim več ljudi.
VERONIKA LAVRENČIČ: Danes boš predstavil tudi svojo novo skladbo. Nismo je še slišali,
javnost je še ni slišala. Ampak mi smo tako radovedni. Bi nam lahko malo zarepal vsaj en
delček, malo za pokušino?
NIPKE: Lahko vam malo zapojem… (pesem)
VERONIKA LAVRENČIČ: Smo mogoče pravkar slišali nov hit? Bomo videli.
NIPKE: Upajmo.
VERONIKA LAVRENČIČ: Nipke, hvala. Jerca, toliko iz Špice.
JERCA ZAJC ŠUŠTERŠIČ: Hvala obema. Dobro delo in zabavo še naprej želimo.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

3

