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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
6.7.2018

Viva

Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

Naslov:
Vsebina:

Ustavi se! Letos proti strahu
Ustavi se! je akcija portala Med. Over. Net, s katero si v sodelovanju z ambasadorji in partnerji prizadeva
za bolj polno, zdravo in kakovostno življenje.

Avtor:
Gesla:

USTAVI.SE

6.7.2018

Viva

Naslov:
Vsebina:

/
#USTAVISE in premagaj strah

Stran/Termin: 81

SLOVENIJA

Stran/Termin: 43

SLOVENIJA

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Gesla:

USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET

6.7.2018

DIREKTOR

Naslov:
Vsebina:

/
#USTAVISE in premagaj strah

Avtor:
Gesla:

USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET

6.7.2018

www.style.over.net

Naslov:
Vsebina:

David Beckham je svoji Victorii podaril že 14. zaročni prstan!
Mar nista David in Victoria že poročena?! Tako ste se najbrž vprašali ob naslovu. Tudi mi. A dejstvo je, da
je Vic v 19. letih zakona dobila od Davida že lepo kolekcijo zaročnih prstanov…...

Avtor:
Gesla:

STYLE.OVER.NET

6.7.2018

www.style.over.net

Naslov:
Vsebina:

3 odlični make – up triki za svež in naraven videz
Brezmadežna koža, ki daje občutek, da je brez ličil, je zelo zaželena. Poiskati popolno podlago, ki se bo
stopila z vašim tenom ter hkrati prekrila vse pomanjkljivosti pa je vse prej, kot lahko delo...

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Gesla:

STYLE.OVER.NET

6.7.2018

www.style.over.net

Naslov:
Vsebina:

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska izogiba?
Lepega dne ženske dozorijo in nekatere prej, druge pa šele kasneje pridejo k pameti ter prečrtajo s
svojega seznama naslednje moške!...

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Gesla:

STYLE.OVER.NET

8.7.2018

www.sensa.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:
Vsebina:

Kaj vam sporočajo živali
Živali so naše velike učiteljice, a žal nam običajno primanjkuje razumevanja za njihova sporočila in
simboliko. Če se obrnemo na pomoč k njim, nam lahko pomagajo razumeti življenje.

Avtor:
Gesla:

USTAVI.SE

9.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:
Vsebina:

To je 5 najboljše oblečenih žensk vseh časov, ki jih še ne poznate!
Na tem seznamu ni niti ene igralke, pevke ali manekenke, prav možno je tudi, da za večino od njih do zdaj
še niste slišali!...

Avtor:
Gesla:

STYLE.OVER.NET
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SLOVENIJA

6.7.2018
Naslov:

Viva
Ustavi se! Letos proti strahu

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Ustavi
Ustavi

se!

Stran/Termin:

8

Naklada: 21.000,00
Površina/Trajanje: 282,07

AKTUALNE NOVICE

Žanr: POROČILO

USTAVI.SE

Letos proti strahu

portala Med.
katero si v sodelovanju
z ambasadorji in partnerji
prizadeva za bolj polno, zdravo in
kakovostno življenje. Nosilna tema
letošnje akcije je premagovanje
strahov s ciljem spodbuditi ljudi,
da spregovorijo o tem, kaj jih
moti ali boli, da se s strahovi
soočijo in jih premagajo. Analiza
portala Med. Over. Net razkriva,
se!

Over. Net,

je akcija
s

da je beseda »strah«
omenjena
več kot 140. 000krat, postavljenih
je bilo več kot 20. 000 vprašanj,

povezanih s strahovi, strah je
vse starostne skupine - mlade,
delovno aktivne in seniorje, je ob
pričetku pobude dejala snovalka
akcije Andreja Verovšek. Lanska
akcija je spodbudila odkrito javno
razpravo o posledicah prehitrega
tempa življenja, ki ga dokazujejo
tudi statistični podatki. Ti kažejo,

da se 72 odstotkov ljudi sooča s
stresom, poraba antidepresivov pa
se je po letu 2000 povečala za skoraj
50 odstotkov.

V ozadju

se pogosto

skrivajo različni strahovi, ki, kadar
so nerazrešeni, vodijo v različna
bolezenska stanja ali nezadovoljstvo.

Lansko leto so snovalci akcije
simbolno zbirali minute v skupno
zavedanje, da se je v življenju
potrebno ustaviti. Letos bodo
osvetljevali Slovenijo, in to vseh
20. 273 kvadratnih kilometrov. Na
spletnem mestu ustavi. se je števec.

Zastavljeni cilj je v trimesečni
kampanji zbrati 2. 027. 300 klikov ter
osvetliti Slovenijo. Hkrati pa klik na
simbolni ravni tudi pomeni, da smo
pomislili na strah, ki ga prepoznamo
pri sebi in se z njim še nismo soočili,
a si to 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!
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SLOVENIJA

6.7.2018
Naslov:

Viva

Stran/Termin:

/

Naklada: 21.000,00

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

81

Površina/Trajanje: 381,89

/

Žanr: OGLAS

USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET
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SLOVENIJA

6.7.2018
Naslov:

DIREKTOR

Stran/Termin:

/

Naklada:

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

43

Površina/Trajanje: 500,49

/

Žanr: OGLAS

USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET

Med. Over. Net

PRVA
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4

SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Naslov:

Stran/Termin:

David Beckham je svoji Victorii podaril že 14. zaročni

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/david-beckham-je-svoji-victorii-podaril-ze-14-zarocni-prstan/

Znani

David Beckham je svoji Victorii podaril že 14. zaročni prstan !

David Beckham je svoji Victorii podaril že 14. zaročni prstan !
6.

julij, 2018

Lifestyle , Odnosi , Tuja scena , Zanimivosti , Znani

Mar nista David in Victoria

že

poročena ? ! Tako ste se najbrž vprašali ob naslovu. Tudi mi.

dejstvo je, da je Vic v 19. letih zakona dobila od Davida

že

A

lepo kolekcijo zaročnih prstanov …

NAROČITE SE NA E-NOVICE

E-pošta

ime.priimek @ example.com
Dovoljujem , da mi na zgoraj navedeni naslov pošiljate
elektronska sporočila. Politika varstva osebnih podatkov.

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave

v

prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM # STYLEOVERNET

Load More

Ah , ta srečna Victoria!

bilo dovolj , je

že

Rodila se je

v

bogato in kultivirano družino , postala znana in priljubljena pevka , kot da to še ni

zamlada spoznala takrat najbolj slavnega nogometaša Davida Beckhama , ga omrežila in se z njim

poročila , mu rodila štiri otroke, vmes pa

je uspelo postati še zares vrhunska modna oblikovalka svetovnega slovesa!

ji

NAJBOLJ BRANO

5 must-have kosov oblačil
In , ali smo ob tem sploh omenili , da je

za

povrh zelo lepa ?

Ja , Vic

ima zares srečo. Bogastvo

ji

je usojeno in položeno v
za

življenjsko črto, očitno pa je ta tudi posuta

z

dragim nakitom… Kot da ni dovolj , da je Vic od Davida dobila najprej

razkošen zaročni in nato še poročni prstan, je britanska modna ikona sedaj dobila od svojega moža še

poletje 2018 po izboru

modnih urednikov !

– 14. zaročni

prstan!

Zbogom mommy jeans! Tu
‘

’

je 12 novih trendi kavbojk
za

Je

2018 !

to najbolj zaželena

Zarina obleka tega poletja ?

Kakšnim moškim se
čustveno zrela ženska

izogiba?

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!
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SLOVENIJA

6.7.2018

David je Vic zasnubil

www.style.over.net

s

Stran/Termin:

trikaratnim diamantom v rumenem zlatu ( tudi brez prstana bi mu marsikatera rekla da ) , v letih ,
‘

ki so sledila , tudi najbolj turbulentnih, pa je Victoria

v

’

javnosti pokazala zavidljivo kolekcijo bleščečih prstanov

Penelope Cruz je nova
Chanelova ambasadorka

z

dragimi kamni!

OZNAKE

Chanel dekor

film

frizura glasba H&M hollywood

kavbojke Kim Kardashian kolekcija koža

ljubezen

Ljubljana

moški nasveti

make up

nega

obleka

manekenka

Vsi , prav vsi so darilo njenega moža in to ne kakršnokoli : očitno David

še ni konec in tako jo vedno znova zasipa

s

ženska

jeans

lepota Lifestyle

ličenje

moda modni dodatki

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

čevlji šminka

lasje

instagram

trend

Pariz

partnerstvo

Vogue zara zdravje

poletje

znani

ženske

meni , da lova na njegovo najdražjo in snubitve

pozornostmi. Oh , ko bi znale tudi druge ženske biti tako neosvojljive

trdnjave, kot je Vic , kajne ? Dejstvo je , da je resnično zaljubljeni moški (ne tisti , ki se samo pretvarja, da mu je nekaj do
nje) svoji ženski pripravljen pred noge položiti vse bogastvo tega sveta

v

zameno

za

njeno ljubezen.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:
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SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

Očitno sta David in Victoria nekaj zares posebnega tudi glede tega in ni čudno , da sta najbolj oboževani slavni par na
svetu

– predstavljata namreč

Ali pa

morda Victoria premore nekakšne čarovniške sposobnosti , da popolnoma začara moškega , spretnost , ki je me

svetel zgled ostalin romantičnih časov, hkrati pa je več kot očitno videti , da sta si usojena.
‘

’

druge ne obvladamo ?

Nov,

že

14. zaročni prstan, je sledil po tem , ko je

v

javnosti spet završalo , da naj bi se zakonca Beckham razhajala ,

govorice , ki jih je njun tiskovni predstavnik ovrgel kot smešne in sramotilne . Kakorkoli , pojdimo
‘

’

‘

’

k

prstanu : ta je

vreden okoli 120.000 britanskih funtov in sestavlja ga kanarčkovo rumen diamant , vdelan v platino.

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!
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SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

Na zgornjih fotografijah pa si lahko ogledate nekaj fotografij Vcitoriine zavidljive kolekcije zaročnih prstanov skozi čas

in tuhtate o dejstvu , da Vic

že

samo

s

temi prstani nikoli ne more postati sirota brez denarja , saj je

že

zbirka njenih

prstanov, vključno s poročnim , ocenjena na približno 8, 9 milijona britanskih funtov. Oh, le kaj bi me vse lahko

naredile s tem denarjem , kajne ?

Avtor : D. S.
Foto : Daily Mail , Pinterest , Instagram , Fashionmagazine.com, Getty Images

david beckham

diamant

prstan

Victoria Beckham

slavni pari

Sorodne vsebine

Dal mi je zaročni prstan-sedaj imam občutek

Zaročni prstan

Zaročni prstan

zaročni prstan

karatov?

koliko

zaročni prstan

3

odlični make – up triki

videz

za svež

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska

in naraven
V

Hiši Ljubhospic sprejeli nove prostovoljce Živali blažijo stres na letališču izogiba?

To spletno mesto

uporablja piškotke namenom zagotavljanja
z

spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti
piškotkov ne bi mogli nuditi.

©

Copyright 2000

2018

Med.Over.Net

Z

mesta soglašate s piškotki.Več

o

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

ki

jih brez

piškotkih

V

KOLOFON

,

obiskom in uporabo spletnega

redu

OGLAŠEVANJE

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!
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SLOVENIJA

6.7.2018
Naslov:

www.style.over.net

Stran/Termin:

3 odlični make – up triki za svež in naraven videz

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/3-odlicni-make-up-triki-za-svez-in-naraven-videz/

Lepota

3

Novice

3

odlični make

up

triki

za svež

in naraven videz

odlični make – up triki za svež in naraven videz
6.

julij, 2018

Lepota, Novice

Brezmadežna koža, ki daje občutek , da je brez ličil , je zelo zaželena. Poiskati popolno

podlago , ki se bo stopila

z

vašim tenom ter hkrati prekrila vse pomanjkljivosti pa je vse prej ,

NAROČITE SE NA E-NOVICE

kot lahko delo
E-pošta

ime.priimek @ example.com
Dovoljujem , da mi na zgoraj navedeni naslov pošiljate
elektronska sporočila. Politika varstva osebnih podatkov.

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave

v

prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM # STYLEOVERNET

Zato smo se

odločili , da vam razkrijemo nekaj trikov ,

s

pomočjo katerih bo vaš obraz zasijal.

Load More

Puder nanesite samo po sredini obraza

Tekoč ali mineralni puder

v

prahu nanesite le na sredino obraza oziroma pod oči , na brado, nos in sredino čela.

S

tem

NAJBOLJ BRANO

bo preostanek obraza videti svež in naraven , pomembno pa je , da uporabljate odtenek , ki najbolje ustreza vaši polti.
Naš nasvet je , da izberete mineralni puder , ki deluje kot nekakšen filter, vaš obraz pa bo kljub temu videti naraven.

5 must-have kosov oblačil
za

Predlog urednice : Estée Lauder Perfecting Loose Powder.

poletje 2018 po izboru

modnih urednikov !

Je

to najbolj zaželena

Zarina obleka tega poletja ?

Zbogom mommy jeans! Tu
‘

’

je 12 novih trendi kavbojk
za

2018 !

Kakšnim moškim se
čustveno zrela ženska

izogiba?

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!
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SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

Penelope Cruz je nova
Chanelova ambasadorka

Hidratantna krema namesto osvetljevalca

Če

želite doseči čim bolj naraven make

OZNAKE

– up in ne uporabljate osvetljevalca, želite pa , da je vaš obraz sijoč , posezite po

izdelku, ki ga vaša kozmetična torbica nedvomno premore

– hidratantna krema. Po nanosu podlage z lahkim

tapkanjem nanesite majhno količino kreme na vrh lične kosti.
Ta

trik je primeren

za

vse dame, ne glede na leta , je zelo preprost in hiter

– kar pa je pri tem

še najboljše – vaša koža

ljubezen

Ljubljana

moški nasveti

frizura glasba H&M hollywood

make up

nega

obleka

ženska

lasje

manekenka

instagram

jeans

lepota Lifestyle

ličenje

moda modni dodatki

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

krema

čevlji šminka
Za

film

kavbojke Kim Kardashian kolekcija koža

bo zaradi dodatne vlage presrečna.

DIY BB

Chanel dekor

trend

Pariz

partnerstvo

Vogue zara zdravje

poletje

znani

ženske

dneve, ko vaša koža potrebuje več hidratacije , vi pa želite na obraz nanesti puder , je najboljše, da skupaj zmešate

dva izdelka: puder in kremo. Preden na dlan ali čopič nanesete podlago, zmešajte

v

razmerju 1:2 kremo in tekoči

puder.

Za

temeljito prekrivanje, nanos ponovite, kljub temu pa bo vaš obraz videzi svež , naraven in sijoč.

za

poletne mesece , ko se več znojimo in moramo hidrataciji kože posvetiti še posebno pozornost.

Da DIY

je odličen trik

Foto : MaxFactor , Pinterest

lepota

make up

nega

podlaga

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!
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SLOVENIJA

6.7.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

Anja Cajhen
Urednica Style.Over.Net. Modna in lepotna navdušenka. Mama.

Sorodne vsebine

7 make-up trikov

za

Kaj vpliva na čim bolj naraven videz umetnih

videz popolne Francozinje ( ker

so te tako šik ! )

vsadkov ?

ko je lepota ovira

naraven videz

svež make up

3

odlični make – up triki

za svež

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska

in naraven

videz

V

Hiši Ljubhospic sprejeli nove prostovoljce Živali blažijo stres na letališču izogiba?

Vroče ta hip

storitev omogoča

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska
izogiba ?

Tibetanski test osebnosti
6

Zbogom ' mommy ' jeans !
Tu je 12 novih trendi ka...
Kaj je na novih modelih tako posebnega?

Predvsem so kavbojke zdaj šik in elegantne. Nič
več razdrapane , najstniške, uporniške,
polepljene in ' modno ' raztrgane , pač pa gre za

resne kavbojke, ki jih bomo tudi
ponosom nosile.

v

službi

4

5

Preboj v hujšanju :
Atraktivna postava in 18
kg...

STYLE FIT : Kako do

poletje si pripravi bikini ! Odvrzi nepotrebne
kilograme in bodi lepa poleti.

Preprosta in sproščujoča vadba.

Za

s

2

style.over.netstyle.over.net

ravnega trebuha brez
trebuš...

2

oglas

Med.Over.Net

storitev omogoča

Recept : Nimate časa ? Enostavno in hitro
pripra...

Trebušnjaki so preteklost :

S

preprosto vajo do...

14

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

6.7.2018
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Lahke jedi za poletne dni

10

Za okusne , zdrave in hranljive obroke poskusite

pripravo preprostih jedi
kaloričnih bučk.
s

iz

zdravih in nizko

Stran/Termin:

Preboj v hujšanju :
Atraktivna postava in 18
kg...

6

Postavljanje meja ali
izsiljevanje pri otrocih
Naloga staršev je zagotoviti otroku tisto , česar
ne more sam

poletje si pripravi bikini ! Odvrzi nepotrebne
kilograme in bodi lepa poleti.
Za

:

Z

izvajanjem te vaje krepite tudi vzdržljivost in

kondicijo. Izboljša se tudi ravnotežje , drža,

si

5

Vaja, ki je osvojila svet
,

saj

se krepijo tudi ..

hrano , zavetje, skrb, brezpogojno

ljubezen ter ...

oglas

Potovanja.Over.Net

storitev omogoča

Naj planinska pot 2018

Krnsko jezero je največje slovensko jezero v v...
6

Katere so najlepše plaže
na Hrvaškem ?

2

Nasveti , priporočila in mnenja o potovanjih in
počitnicah , ideje za dopust, zanimivosti iz vseh

Preboj v hujšanju :
Atraktivna postava in 18
kg...
Za

kontinentov in držav sveta.

poletje

si

2

Sicilija – otok sonca in
olivnega olja

pripravi bikini ! Odvrzi nepotrebne

kilograme in bodi lepa poleti.

1

Čez Pohorje : Iz Maribora v
Slovenj Gradec po S...

Nasveti , priporočila in mnenja o potovanjih in
počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti iz vseh

Nasveti, priporočila in mnenja o potovanjih in
počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti iz vseh

kontinentov in držav sveta.

kontinentov in držav sveta.

1

oglas

Avto.Over.Net

storitev omogoča

Novi Peugeot 301 , zasnovan in opremljen v
kora...

Test: Kia Stinger ( Kia pravi : “Poglejte , kaj z...
1

Peugeot 301 1.6 HDi Allure
Avto.Over.Net

pojasnim , Peugeot 301 ni
limuzinska različica 308-ice. Zakaj ne ? Ker je
Da že v startu

cenovno Peugeot 301 pozicioniran nižje in velja

1

Kraljica pomladitve !
OMG ! Ta tehnika lahko VSAKO kožo naredi

mlajšo

!

1

Test : Opel Astra Sports
Tourer ( zaslužene trof...

1

Podaljšana Opel Astra z dodanim nazivom Sports
Tourer je po mojem okusu eden najboljših

družinskih avtomobilov , ki jih trg trenutno

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!
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www.style.over.net

Stran/Termin:

kot avtomobil za vse svetovne trge.

premore. Kljub temu da klasični karavan ne
predstavlja več najočitnejše opcije za družinsko
vsakodnevno uporabno vozilo ( morda pa tudi
,

oglas

,

To spletno mesto

uporablja piškotke namenom zagotavljanja
z

spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti
piškotkov ne bi mogli nuditi.

©

Copyright 2000

2018

Med.Over.Net

Z

mesta soglašate s piškotki.Več

o

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

ki

jih brez

piškotkih

V

KOLOFON

,

obiskom in uporabo spletnega

redu

OGLAŠEVANJE

13 oseb v klepetu
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Naslov:

Stran/Termin:

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska izogiba?

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/kaksnim-moskim-se-custveno-zrela-zenska-izogiba/

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska izogiba ?

Odnosi

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska izogiba ?
6.

julij, 2018

Odnosi

Lepega dne ženske dozorijo in nekatere prej, druge pa šele kasneje pridejo k pameti ter

prečrtajo

s

NAROČITE SE NA E-NOVICE

svojega seznama naslednje moške !

E-pošta

ime.priimek @ example.com
Dovoljujem , da mi na zgoraj navedeni naslov pošiljate
elektronska sporočila. Politika varstva osebnih podatkov.

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave

v

prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM # STYLEOVERNET

Load More

Vsak ( a ) od nas na

poti življenja raste in zori ter

se spreminja : če gre vse po sreči ,

postaja vedno boljša verzija

same ( ga ) sebe. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki celo nazadujejo ali ostajajo na mestu, nekateri kar
zataknjeni

v

za

vedno

NAJBOLJ BRANO

najstništvu in srednješolski dobi , lastnem egoizmu ter neodgovornosti do sebe in drugih.
5 must-have kosov oblačil
za

Zrelost in pamet nista nujno povezana

z

leti , še manj

s

spolom. Zato obstajajo ženske , ki

že

pri rosnih 18 letih točno

poletje 2018 po izboru

modnih urednikov !

vedo, kaj želijo in pričakujejo od moškega ter zveze , pa tudi take , ki so žrtve manipulativnih moških še celo pri
Abrahamu in jih zlepa nič ne izuči : še tako slaba izkušnja jim ne prepreči , da ne bi vedno znova ponavljale enakih ali

podobnih napak.
Je

to najbolj zaželena

Zarina obleka tega poletja ?

Zbogom mommy jeans! Tu
‘

’

je 12 novih trendi kavbojk
za

2018 !

Penelope Cruz je nova
Chanelova ambasadorka

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!
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6.7.2018

www.style.over.net

Čustvena zrelost torej nima zveze

z

Stran/Termin:

leti, ima pa jo z odnosom do soljudi in predvsem

v

začrtanju osebnih meja,

za

katere

Romantična poroka

ne dovolimo , da jih nekdo brez našega dovoljenja prestopi , z nami pometa ali se na naš račun okorišča. Zato ženske

nekega dne ( upajmo , da res! ) končno pridemo

k

Vanesse Paradis

pameti in prečrtamo s svojega seznama naslednje moške. Kdo so to ?

OZNAKE

Chanel dekor

film

frizura glasba H&M hollywood

kavbojke Kim Kardashian kolekcija koža

ljubezen

Ljubljana

moški nasveti

make up

nega

obleka

manekenka

1. Moški , ki ne spoštujejo žensk ali jih podcenjujejo ter se o njih slabšalno izražajo ,
2. Moški , ki imajo slab odnos

s

svojo mamo , sestro ali

s

v

ženska

jeans

lepota Lifestyle

ličenje

moda modni dodatki

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

čevlji šminka

lasje

instagram

trend

Pariz

partnerstvo

Vogue zara zdravje

poletje

znani

ženske

osebnih ali poklicnih odnosih

svojo bivšo partnerico oziroma ženo

3. Moški , ki lažejo ali prikrivajo oziroma prenarejajo dejstva

4. Moški , ki so packi in ne skrbijo niti

za

svoj dom , niti

5. Moški , ki varajo svojo partnerico ( kajti varali bodo

za

osebno higieno in celo jedo kot pujsi ter so brez manir

tudi vas , če kdaj skupaj pristaneta

v

resni zvezi ! )

6. Moški , ki obračajo besede , kot jim položaj trenutno najbolj ustreza

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!
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www.style.over.net

7. Moški , ki načrtno manipulirajo
8. Moški , ki se okoriščajo

z

z

vami in vašimi čustvi ter si vas podrejajo

Stran/Termin:

s

tehniko nadzora

uslugami drugih ljudi , so pri delu ali poslovanju nepošteni ali so celo kar naprej

v

dolgovih
9. Moški , ki se grdo izražajo o

drugih ljudeh ( celo tistih , ki jih osebno ne poznajo ) , jih blatijo, zasmehujejo ali

opravljajo

10. Moški , ki so

že

kdaj udarili žensko ali menijo , da je nasilje na splošno opravičljivo sredstvo

za

reševanje težav

11. Moški , ki samo obljubljajo , a obljubljenega nikoli ne naredijo
12. Moški , ki odlašajo , prelagajo dogovore in zgolj čakajo , da jim želene stvari padejo

13. Moški , ki se šopirijo kot pavi

s

v

naročje

svojim imetjem ( čeprav lastnim) ter statusnimi simboli , kaj šele , če so premoženje

zgolj podedovali, kupujejo drage stvari na lizing in kredit ali pa so po genetski sreči ( in po poklicu ) ‘ sinovi bogatih

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!
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6.7.2018

očetov

www.style.over.net

Stran/Termin:

’

14. Moški , ki vedno iščejo opravičila in izgovore , svojega deleža odgovornosti pa niso pripravljeni vzeti nase ali ga vsaj

priznati
15. Moški , ki zamujajo na zmenke

z

vami brez očitnega razloga ali tehtnega opravičila

16. Moški , ki pozabljajo na vaše rojstne dneve , obletnice ali na to , kaj vam je resnično pri srcu
17. Moški , ki nimajo trdnih vrednot ter stališč in niso pripravljeni tvegati , saj bolj cenijo udobje , zato tudi ob krivicah ,
ki se dogajajo drugim , raje ostanejo tiho

18. Moški , ki jim gredo na živce otroci , ali pa so jim, nasprotno , bolezensko všeč ( izogibajte se jih kot kuge !)

19. Moški , ki so leni kot fuks , komot , ki doma ne želijo enakovredno pomagati in menijo , da je ženska v
‘

’

‘

’

gospodinjstvu avtomatično njihova skrbnica, strežnica ali podaljšek matere , ki ga ni naučila pravilnega odnosa do dela
in žensk
20. Moški , ki so od česarkoli odvisni ( droge , alkohol , druge opojne substance , kvartanje , igre na srečo , virtualno

igranje preko spleta , pornografija

v

nezmernih količinah , itd. )

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!
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Stran/Termin:

21. Moški , ki ne znajo izražati čustev ali nežnosti do vas , pa tudi če bi bilo od tega odvisno njihovo preživetje in ki ne
znajo komunicirati ter sproti reševati težav

22. Moški , ki se

že

v

razmerju

po nekaj mesecih dvorjenja ali nekajletnega partnerstva spolno odmaknejo , postanejo čustveno in

telesno hladni ter se vas ne želijo pritakniti niti

z

omelom, kaj šele

s

svojim korenjakom

23. Moški , ki so sami sebi tako presneto všeč , da so predmet zgolj in samo lastnega občudovanja , tako da

drugega v njihovem življenju sploh ni prostora , kaj šele

za

za

koga

resno zvezo

Morda boste po krajšem ali daljšem razmišljanju tudi same dodale še kakšno neželeno moško lastnost na zgornji
seznam ? Naš nasvet se vsekakor glasi:

s

takimi moškimi raje ne imejte nobenega opravka, kaj šele čustvenega in

partnerskega razmerja !

Avtor : Dragica Sušnik
Foto : All Day Chemist , Women ’ s Magazine , Psychology Today, Pinterest , YouTube , Market Tamer , Glamour , Woman ’s
Day, Forbes , HouseLogic

čustva

moški

odnosi

spolnost

varanje

Sorodne vsebine

Intervju : Zakaj sta ženski in moški svet tako različna?

" Pravi " moški odpravi ženske dvome

Kakšen je zrel moški ?

Povprečna ženska feministka ipd.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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Stran/Termin:

Prevaran moški ( 30 )

Kakšnim moškim se čustveno zrela ženska

Zadnji čas je, da narediš nekaj zase ,

izogiba ?

zdravje

za

svoje
Fasada kot investicija in ne kot strošek Penelope Cruz je nova Chanelova ambasadorka

Vroče ta hip

storitev omogoča

spomnite najlepše deklice na svetu ?
Poglejt...
Se

Tibetanski test osebnosti
8

to najbolj zaželena
Zarina obleka tega pole...

1

Je

Stefano Gabbana označil
Seleno Gomez za … grdo !

Kraljica pomladitve !
OMG ! Ta tehnika lahko VSAKO kožo naredi

mlajšo

si , kako Zarino obleko nosijo modne
navdušenke po svetu.

Poglejte

4

!

Je sploh treba omeniti , da je oblikovalec

s

1

1

STYLE FIT: Kako do

ravnega trebuha brez
trebuš...

tem

močno razjezil Selenine oboževalce ? !

Preprosta in sproščujoča vadba.

oglas

Med.Over.Net

storitev omogoča

Recept : Nimate časa ? Enostavno in hitro
pripra...

Lahke jedi za poletne dni
8

Postavljanje meja ali
izsiljevanje pri otrocih
Naloga staršev je zagotoviti otroku tisto , česar si
ne more sam : hrano , zavetje , skrb , brezpogojno
ljubezen ter ...

4

Kraljica pomladitve !
OMG ! Ta tehnika lahko VSAKO kožo naredi

mlajšo

!

6

Trebušnjaki so preteklost :
S preprosto vajo do...
vajo izvajali pravilno, boste okrepili
celoten osrednji del telesa in hrbtenico , odpravili
bolečine in ...
Če boste to

3

2

Vaja, ki je osvojila svet
Z

izvajanjem te vaje krepite tudi vzdržljivost in

kondicijo. Izboljša se tudi ravnotežje , drža,
se krepijo tudi ..

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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Stran/Termin:

oglas

Potovanja.Over.Net

storitev omogoča

Naj planinska pot 2018

Katere so najlepše plaže na Hrvaškem ?
4

Krnsko jezero je največje
slovensko jezero v v...
Nasveti , priporočila in mnenja

potovanjih in
počitnicah , ideje za dopust, zanimivosti iz vseh
kontinentov in držav sveta.
o

1

3

1

Sicilija – otok sonca in
olivnega olja

Kraljica pomladitve !
OMG ! Ta tehnika lahko VSAKO kožo naredi
mlajšo !

Nasveti , priporočila in mnenja

o

potovanjih in

počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti
kontinentov in držav sveta.

iz

vseh

Family Wellness Termalija ,
prvi družinski well...
Nasveti, priporočila in mnenja

o

1

potovanjih in

počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti
kontinentov in držav sveta.

iz

vseh

oglas
To spletno mesto

uporablja piškotke namenom zagotavljanja
z

spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti
piškotkov ne bi mogli nuditi.

©

Copyright 2000

2018

Med.Over.Net

Z

mesta soglašate s piškotki.Več

o

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

ki

jih brez

piškotkih

V

KOLOFON

,

obiskom in uporabo spletnega

redu

OGLAŠEVANJE
7
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8.7.2018
Naslov:

www.sensa.si
Kaj vam sporočajo živali

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVI.SE

https://www.sensa.si/osebna-rast/kaj-sporocajo-zivali/

Živali so naše velike učiteljice, a žal nam običajno primanjkuje razumevanja za njihova
sporočila in simboliko. Če se obrnemo na pomoč k njim, nam lahko pomagajo razumeti
življenje. Vprašajte v mislih, katera žival v tem trenutku nosi za vas pomembno
sporočilo? Zamižite in poglejte, katera žival vam prva pade na misel? Zapomnite si jo (ali več
njih) ter preverite njen pomen in simboliko. Morda pa določeno žival srečujete v naravi ali v
sanjah. Ali pa izberite eno izmed naslednjih, ki vas v tem trenutku pokliče: volk, sova,
medved, mačka, pes, orel, lisica, kit, delfin, ptica, riba, panda, puma, metulj, jelen, srna, lev,
konj, zajec ali kača. Preverite sporočila, ki vam jih sporoča izbrana žival. Morda dobite namig,
na čem bi bilo dobro delati v tem trenutku življenja in morda narediti spremembe... Seznam
živali: Volk: instinkt, družabnost in inteligenca. Sova: intuicija, modrost in jasnovidnost.
Medved: pomembnost osebne moči, samozavest, zdravljenje, zemeljskost, počitek,
pomembost biti sam in imeti čas zase. Mačka: samostojnost, raziskovanje nepoznanega,
pogum in avanturističnost, globoka povezava s samim seboj. Pes: zvestoba, brezpogojna
ljubezen, pomoč drugim, samospoštovanje. Orel: osredotočenost, jasna vizija, višja in širša
perspektiva, povezava z duhovnim svetom, povečana duhovna zavest. Lisica: dobra presoja,
odzivnost, živahnost, pamet. Kit: komunikacija, fizično in čustveno zdravljenje, miroljubna moč,
modrost. Delfin: harmonija, igrivost in sodelovanje. Ptica: svoboda, umetnost, simbol duše,
jasnovidne sposobnosti. Riba: podzavest, globine, očiščevanje, zdravljenje, svobodno
plavanje po toku življenja. Panda: nežna moč, spodubjanje, pozitivno gledanje na svet,
pomembnost časa zase in osebnih mej. Puma, leopard: smrt in novo rojstvo, mističnost,
dvigniti svojo osebno moč, višje ravni bivanja. Metulj: transformacija, prenova, novo rojstvo,
lahkotnost bivanja. Jelen ali srna: nežnost, sposobnost iti skozi življenje in težave z eleganco
in milino, sposobnost spremeniti smer, občutljivost in intuitivnost. Lev: osebna moč, strast,
vodilnost in pozornost na čustva, s katerimi se je potrebno spopasti. Konj: močna čustva,
strasti, notranja moč, vitalnost, svoboda izražanja, življenjska energija, na kateri je potrebno
jezditi. Kača: zdravljenje, življenjske spremembe, povezava z izvorno energijo, duhovno
vodstvo. Zajec: hitrost, prestrašenost, intuicija. "Ustavi se, poglej in prisluhni, preden skočiš
naprej." spiritanimal.info Preberite si še: Mačka – odlična terapevtka Rešite tibetanski test, ki
bo razkril vašo osebnost Značke: simbolika živali totemske živali živali

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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9.7.2018
Naslov:

www.style.over.net

Stran/Termin:

To je 5 najboljše oblečenih žensk vseh časov, ki jih še ne

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/to-je-5-najboljse-oblecenih-zensk-vseh-casov-ki-jih-se-ne-poznate/

Moda

To
9.

je

Ženska moda

5

To je 5

najboljše oblečenih žensk vseh časov ki jih še ne poznate
,

!

najboljše oblečenih žensk vseh časov , ki jih še ne poznate !

julij, 2018

Moda , Ženska moda

Na tem seznamu ni niti ene igralke , pevke ali manekenke , prav možno je tudi, da za večino od

NAROČITE SE NA E-NOVICE

njih do zdaj še niste slišali!

E-pošta

ime.priimek @ example.com
Dovoljujem , da mi na zgoraj navedeni naslov pošiljate
elektronska sporočila. Politika varstva osebnih podatkov.

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave

v

prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM # STYLEOVERNET

Load More

NAJBOLJ BRANO
Audrey Hepburn je tako kot pokojna princesa Diana vedno znova zapisana pri vrhu seznama modnih ikon
šovbiznisa , toda tokrat bi vam radi predstavili 5 dam , ki so

v

iz

sveta

svojem času močno vplivale na razvoj sloga oblačenja in

Kakšnim moškim se

postavile estetske smernice, kako naj bo videti damska garderoba.
čustveno zrela ženska

izogiba?
Ta

pravila oblačenja se tudi desetletja kasneje niso spremenila , zato jih upoštevajte, če želite tudi same obveljati

stilsko ikono in se okititi

s

podobnim naslovom, kot dame s spodnjega seznama, ki

delček napete ter zanimive življenjske zgodbe razkrivamo

v

ga je

za

naredil Vanity Fair in katerih

nadaljevanju.
David Beckham je svoji

Victorii podaril

že

14.

zaročni prstan !

Zbogom mommy jeans! Tu
‘

’

je 12 novih trendi kavbojk
za

2018 !

3 odlični make
za svež
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5 must-have kosov oblačil
za

poletje 2018 po izboru

modnih urednikov !
Pauline de Rothschild je slovela
To so

v

svojem času kot nedosegljivo elegantna

bili časi , ko modni stil in eleganca nista bila tako samoumevna in lahko dostopna , kot zdaj. Privoščili so si ju

lahko le bogati in vplivni , množice navadnih smrtnikov so jih preko revij občudovale, ženske od vsepovsod pa sanjale o

modi , kot so jo nosile bogate Parižanke.

OZNAKE

Chanel dekor

film

frizura glasba H&M hollywood

kavbojke Kim Kardashian kolekcija koža

ljubezen

Ljubljana

moški nasveti

make up

nega

obleka

manekenka

ženska

instagram

jeans

lepota Lifestyle

ličenje

moda modni dodatki

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

čevlji šminka

lasje

trend

Pariz

partnerstvo

Vogue zara zdravje

poletje

znani

ženske

Mona von Bismarck
Tedaj je bil poklic modnega stilista še zelo redek. Zato je bil modni okus spodaj omenjenih dam v tistem času še bolj
izrazit ter opažen , kajti njihov slog oblačenja ter styling sta bila brezhibna. Kaj je naslednjim slavnim ženskam

skupnega? Skozi vse življenje so gojile svoj lasten , originalen ,

a

nadvse prefinjen slog. Zgledujmo se po njih !

1. Jacqueline de Ribes

Aristokratka , oblikovalka in dobrodelnica je bila utelešenje stilsko dovršene ženske.
Parižanka je slovela kot neustrašna , ko je šlo

za

V

svojem času nadvse občudovana

njene modne izbore ter vsakodnevne kombinacije. Bila je unikatna in

nikoli ni posnemala drugih , večino njene garderobe so sestavljala oblačila , ki jih je sama oblikovala.
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Kreacije visoke mode, denimo

Stran/Termin:

Christiana Diorja , je pogosto razrezala in jih prekrojila

nekaj novega ter še

v

nevidenega. Po petih nominacijah so jo leta 1962 uvrstili na mednarodni seznam najboljše oblečenih ljudi vseh časov.
Njen modni slog je osupnil tudi slavnega ameriškega modnega fotografa Richarda Avedona, ki je po enem od

snemanj dejal : “ Žal mi je žensk , ki imajo manjši nos od Jacqueline de Ribes. ”

2. Mona von Bismarck

Zaradi njenih srebrnih las in modrih oči je fotograf Cecil Beaton prelepo Mono oklical

za

‘

boginjo

iz

kamna in kristala .
’

Znana članica visoke družbe oziroma jet-seta je bila prva Američanka , ki je dobila naslov najboljše oblečene ženske na

svetu , na laskavem seznamu pa je od leta 1958.

Oboževala je oblačila španskega modnega oblikovalca Cristobala Balenciage. Legenda pravi, da se je Mona zaprla

svojo sobo in jokala tri dni skupaj , ko se je ta modni velikan upokojil. Uteho in nova oblačila pa je našla pri

v

Hubertu

de Givenchyju , ki je Balenciago naravnost oboževal.

3. Pauline de Rothschild
Pisateljica in modna oblikovalka je bila po rodu Američanka , čeprav se je leta 1908 rodila

v

Parizu. Za tiste čase je bila

nenavadno visoke postave in rada je nosila oblačila , ki so pozornost usmerila na njene dolge noge. Delala je kot
modna stilistka

za

ženske iz ameriške visoke družbe , po poroki

s

prvim možem se je preselila na Mallorco, kjer je

odprla svoj butik.

Kasneje je

v

Parizu in Londonu delala skupaj

s

slovito modno oblikovalko Elso Schiaparelli. Pauline ni nikoli

skrbelo , kaj si drugi mislijo o njenem slogu oblačenja , to pa se je odrazilo tudi na njenem posebnem , zanimivem

modnem stilu , ki so ga množice v tistih časih dojemale kot čudnega . Na seznamu najboljše oblečenih oseb na svetu je
‘

’

od leta 1969.

4. Gloria Guinness

Življenje te slavne dame še vedno obdaja tančica skrivnosti. Rodila se je leta 1908
znane pripadnike jet-seta vseh časov pa se je začel , ko se je omožila

s

v

Mehiki , njen vzpon med najbolj

27 let starejšim podjetnikom Jacobusom H.

Scholtensom. Kasneje se je poročila še trikrat ( vsakič s kakšnim premožnim moškim , njeni zakoni pa so bili celo

za

današnje razmere kratki ), nazadnje je pred oltar stopila leta 1951 z britanskim politikom in bogatašem Thomasom
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Guinnessom, enim

Stran/Termin:

od dedičev znane pivovarske dinastije.

O njej se je govorilo in pisalo, da naj bi bila med 2. svetovno vojno

Kakorkoli ,

v

tudi vohunka ,

a

to ni bilo nikoli potrjeno.

času , ko so za ideal ženske lepote veljale čutne in zaobljene plavolaske , je črnolasa Mehičanka eksotične

lepote povsod zbujala veliko pozornosti.

Že

omenjeni oblikovalec visoke mode Cristobal Balenciaga je Glorio oklical za

najbolj elegantno žensko , ki jo je kdaj oblačil , za njeno garderobo pa so prav radi poskrbeli tudi modni velikani
Christian Dior , Hubert de Givenchy , Yves Saint Laurent in drugi.

5. Barbara Babe Paley

“ Gospa Paley ima samo eno pomanjkljivost – popolna je ,” je

Capote, avtor romana Zajtrk pri Tiffanyju. Babe Paley
krasi pa tudi uvodno

fotografijo našega tokratnega

se je

v

svoj osebni dnevnik zapisal slavni pisatelj Truman

rodila leta 1915

v

Bostonu pod imenom Barbara Cushing,

članka. Ker je bila dobesedno zaljubljena v lepa oblačila , se je

potrudila , da je leta 1938 dobila mesto modne urednice pri ameriški reviji Vogue. Zaradi položaja , ki

ga je zasedala , je

imela dostop do najlepših kreacij visoke mode.

Revija

Timejo je že leta 1941 predstavila kot drugo najboljše oblečeno žensko na svetu , prvo mesto pa je po mnenju

Timea pripadalo Wallis Simpson, ki je kasneje postala vojvodinja windsorska. Barbara se je leta 1947 poročila

Williamom

S.

Časopisi so

ji

Paleyem , ki je obogatel

z

ustanovitvijo ameriške

TV

mreže CBS in svojo ženo popeljal

v

z

visoko družbo.

laskali , češ da je ameriška boginja , oboževali so jo tudi zaradi brezhibnih manir in prirojene uglajenosti
‘

’

– in vsekakor so vsi opazili tudi njeno brezhibno eleganco , ko je šlo

za

oblačenje.

Avtor : Dragica Sušnik
Foto : YouTube , Wikipedia , Pinterest , Vanity Fair

Audrey Hepburn

modni okus

Balenciaga

modni stilist

dedinja

najbolj vplivni

Dior

eleganca

najboljše oblečeni

fotograf

parižanke

Givenchy

princesa Diana

ikona stila

styling

jet-set

modna ikona

visoka moda

Yves

Saint Laurent

zajtrk pri tiffanyju

Sorodne vsebine

Vse , kar o Yves Saint Laurentu še niste vedeli !

10 najboljše oblečenih žensk

v

2017 po izboru
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modne revije Vogue

Umrl je Hubert de Givenchy , eden zadnjih velikanov

13 najbolj prodajanih rdečih šmink vseh časov

mode
Kako se izgovori yves saint laurent ?

najboljše oblečenih žensk vseh časov , ki

To

je

jih

še ne

5

poznate !

S

kolesom po Porečanki Zavozlana pištola

v

New Yorku Lahko dehidracija povzroči nastanek bolezni?

To spletno mesto

uporablja piškotke namenom zagotavljanja
z

spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti
piškotkov ne bi mogli nuditi.

©

Copyright 2000

2018

Med.Over.Net

Z

mesta soglašate s piškotki.Več

o

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

ki

jih brez

piškotkih

V

KOLOFON

,

obiskom in uporabo spletnega

redu

OGLAŠEVANJE

Začnite klepet
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5

Vse kar še niste vedeli o
spanju dojenčkov in ...
Kdaj ste včeraj zaspali

Stran/Termin:

Najbolj neškodljiv način za

4

Recept: Nimate časa?
Enostavno in hitro pripra...

ob osmih , desetih , ob

3

izvajanjem te vaje krepite tudi vzdržljivost in
kondicijo. Izboljša se tudi ravnotežje , drža, , saj
se krepijo tudi ..
Z

polnoči ? Kolikokrat ste se ponoči zbudili ? Že

Dobra ideja za kosilo ali prigrizek , saj za pripravo
te jedi ni potrebno veliko spretnosti , je preprosta

nekaj mesecev ali ...

in hitra.

,

Vaja, ki je osvojila svet

oglas

Potovanja.Over.Net

storitev omogoča

Katere so najlepše plaže na Hrvaškem ?

Naj planinska pot 2018
3

2

Sicilija – otok sonca in
olivnega olja
Nasveti , priporočila in mnenja

o

2

Nasveti , priporočila in mnenja

potovanjih in

počitnicah , ideje za dopust, zanimivosti
kontinentov in držav sveta.

iz

1

Prečudovita češka
knjižnica
o

kolesom po Porečanki

Nasveti, priporočila in mnenja

potovanjih in

počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti
kontinentov in držav sveta.

vseh

S

iz

vseh

1

potovanjih in
počitnicah, ideje za dopust, zanimivosti iz vseh
kontinentov in držav sveta.
o

oglas

Avto.Over.Net

storitev omogoča

Novo doma : Nissan Leaf ( težko pričakovani
elek...

Koliko profila morajo imeti letne pnevmatike
p...
1

CC po
Do

francosko

1

1
Avto.Over.Net

nedavnega smo kabriolete našli le

z

etiketo,

na kateri je bila zapisana nesramno visoka

številka , zadnje čase pa se nam dobrikajo tudi
salonov manj prestižnih avtomobilskih znamk.
Posebej Francozi

s

iz

Peugeotom na čelu...
To spletno mesto

oglas

uporablja piškotke namenom zagotavljanja
z

spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti
piškotkov ne bi mogli nuditi.

©

Copyright 2000

2018

Med.Over.Net

Z

mesta soglašate s piškotki.Več

,

ki

jih brez

obiskom in uporabo spletnega
o

piškotkih
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V

KOLOFON

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

redu

OGLAŠEVANJE

Začnite klepet
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