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Nezavarovani železniški prehodi grožnja za udeležence v
ŠPELA OŽIR

8

Naklada: 15.000,00

Površina/Trajanje: 299,27

IZ NAŠIH KRAJEV

Žanr: POROČILO

AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

Nezavarovani železniški prehodi
grožnja za udeležence v prometu

Na Polzeli ustrezno zavarovana le približno

POLZELA - Železniška proga v
Spodnji Savinjski dolini je speljana
skozi nekatera večja naselja.
Na območju občine Polzela je
skupno 14 železniških prehodov,
od teh so z zapornicami ustrezno
zavarovani le trije. Tamkajšnja
občina si zato že leta prizadeva,
da bi se ji uspelo dogovoriti z javno
agencijo za železniški promet
o ureditvi najnevarnejših železniških
nivojskih prehodov, torej
križanj cest in železniške proge
v istem nivoju.
Železniška proga med Celjem in
Velenjem, ki so jo odprli konec leta
1891, na območju občine Žalec in
Polzele prečka več gosto naseljenih
krajev in vasi. Prav zaradi tega
besedah polzelskega župana
po
je
Jožeta Kužnika nedopustno,
da številni prehodi, ki jih dnevno
večkrat prečkajo številni ljudje, še

četrtina železniških prehodov - Od leta 2000 železnica vzela štiri življenja

manjših nezavarovanih nivojskih
prehodov in postavitev zapornic pri
nekaterih pomembnejših. Prav tako
prinaša gradnjo nove obvoznice, ki
bi z viaduktom čez železnico ob
kanalu povezovala z
železniško progo ločen severni in
starem
južni nižinski del občine.
delu naselja Polzela bi oba nezavarovana
prehoda zaprli za motorni
promet, ta del Polzele pa bi z
obvoznico povezali z
razbremenilnem

»V

novozgrajeno

regionalno

cesto. Pod

enem od teh dveh
prehodov bi za pešce in kolesarje
zgradili podvoz, načrte pojasnjuje
župan.

Čakajo na odločitev

ministrstva

Predstavniki občine so se konec
maja z namenom ugotovitve
dejanskega stanja nezavarovanih
nivojskih prehodov in možnosti za
vedno niso ustrezno urejeni. Po
rešitve s predlaganimi projektnimi
Slovenskih železnic je bilo ukrepi sestali s predstavniki javne
na območju občine Polzela na štirinajstih
agencije za železniški promet. Ogledali
nivojskih prehodih samo od
so si vse nezavarovane železniške
leta 2000 dvajset nesreč. Devet se
prehode in zapisnik posredovali
jih je končalo z materialno škodo, na ministrstvo za infrastrukturo, ki
sedem s telesnimi poškodbami, štiri bo
zdaj odločalo o nadaljnjih
s smrtnim izidom. V sosednji občini
pri tovrstnem urejanju.
Žalec, kjer je bilo v istem časovnem Kot so
sporočili z ministrstva, bo v
obdobju 19 nesreč, je v tem času na primeru pozitivne rešitve občina z
železnici ugasnilo eno življenje.
javno agencijo za železniški promet
Prvi korak do celovite podpisala sporazum o nadaljnjem
sodelovanju. Občina in pristojne
rešitve
službe bodo dobile zeleno luč za
Javna agencija za varnost prometa projektiranje in podpisovanje
o financiranju ureditve
je v sklopu nacionalne akcije Ustavi
se, vlak se ne more na Polzeli z
prehodov, občani pa si bodo
lahko končno oddahnili.
andrejevimi križi opremila tri
ŠPELA OŽIR
nivojske prehode, a to po
še
zdaleč
lokalne
mnenju
skupnosti
ne more biti dovolj. Kot poudarjajo v
občini, je treba najti celovito rešitev.
V ta namen so že pridobili projektno
dokumentacijo, ki zajema celovite
prometne rešitve na obstoječem
in železniškem omrežju.
Idejna zasnova predvideva ukinitev
podatkih

aktivnostih

sporazumov
nivojskih

nezavarovane

cestnem
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Kako bodo zavarovali nivojski prehod čez državno cesto na začetku Brega pri Polzeli, zaenkrat še ni povsem jasno. V igri so
tako zapornice kot nadvoz.
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https://style.over.net/7-najbolj-nepozabnih-citatov-supermodelov-90-ih-let/

Moda

Novice

7

najbolj nepozabnih citatov supermodelov 90-ih let

7 najbolj nepozabnih citatov supermodelov 90-ih let
20. junij, 2018

Moda , Novice, Znani

Tako kot rok zvezdniki , so bili tudi supermodeli 90-ih sinonim za glamurozni

videz in način življenja.

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.

v

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave
prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM

# STYLEOVERNET

Load More

NAJBOLJ BRANO
Nepozabno generacijo supermodelov se spominjamo tudi po šokantnih izjavah, kot je bila tista , ki jo
je izrekla Kate Moss :

» Nič

ni boljšega , kot občutek, biti suh! «

5 super trikov,
zaradi katerih vam
bodo oblačila
vedno pristajala

ki je izzvala ogorčenje nad namigovanjem o anoreksiji , ki je bila v tistem času celo sprejemljiva v

svetu manekenstva.
Meghan Markle v

dolgi obleki
Oscarja de la
Rente razočarala
modne kritike

Dokazano :
Najboljša vadba
za raven in napet
trebušček

Stefano Gabbana
označil Seleno
Gomez za … grdo !

Lepotni
pripomoček , ki ga
boste oboževali!
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OZNAKE
film frizura

Chanel dekor

instagram
lasje

glasba H&M hollywood

jeans Kim Kardashian kolekcija kozmetika koža

lepota Lifestyle

Ljubljana

ličenje ljubezen

make up manekenka

moda modni
odnosi

dodatki moški nasveti

nega

parfum Pariz partnerstvo

poletje poroka slavni street

style teden mode

znani čevlji

obleka

trend Vogue zara zdravje
šminka ženska ženske

Tako kot rok zvezdniki , so bili tudi supermodeli 90-ih sinonim za glamurozni videz in način življenja.
Oboževali so jih po celem svetu , ne samo zaradi lepote , ampak tudi zaradi življenjskega sloga ter

vznemirljivega življenja.

Vsi so vedeli , kdo je bila Linda, Cindy , Naomi in Christy in vsi so si želeli, da bi se

z

njimi srečali ter

jim bili podobni.
Zasvojenost oboževalcev in popolna prevlada na modnih brveh, jim je omogočala, da postanejo

edinstvene in neponovljive, hkrati pa so postavile zelo visoko letvico , ki je nobena naslednja generacija
žal ni dosegla.
V nadaljevanju si preberite nekaj nepozabnih citatov slavnih lepotic :

»Tudi sama si ne želim biti podobna Cindy Crawford.«
Cindy Crawford
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»Samo zato, ker lepota ni dovolj , si morate prizadevati za nekaj več.«
Eva Herzigova

»Vem, da veliko stanem, vendar sem vredna prav vsakega centa, ki ste ga plačali. «
Naomi Campbell

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!

6

SLOVENIJA

20.6.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

»Za pogodbo, vredno manj kot 10.000 dolarjev , zjutraj ne vstanem iz postelje! «
Linda Evangelista

»Najboljši model je tisti ,

ki pametno gradi kariero in ki dolgo traja. «

Tyra Banks

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!

7

SLOVENIJA

20.6.2018

www.style.over.net

Stran/Termin:

»Mislim, da moja kariera nima zveze s tem, kdo sem in kako sem videti , ampak s tem, da
je uspelo meni vse to narediti. «
Tatiana Patitz

Foto : Pinterest

citat

manekenka

supermodel

znani
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Sorodne vsebine

Kdo je bil oče vseh supermodelov ?

15 citatov najbolj znanih Zemljanov o tem ,

kaj je uspeh
Priljubljeni citat Meryl Streep , ki je zaokrožil

Knjiga citatov

po spletu
Mi kdo lahko pove

kaj točno je citat

Blefaroplastika ali operativna
korekcija vek

V zdravstvu je premalo pohval in

nagrad

najpogostejših mitov in legend
kontracepciji
5

o

Pozor! Nevarno obdobje za bolečine
v križu

To spletno mesto uporablja piškotke z

namenom zagotavljanja spletne storitve ,
oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez

piškotkov ne bi mogli nuditi.

© Copyright 2000 2018 Med.Over.Net

Z

obiskom in

uporabo spletnega mesta soglašate
piškotki. Več o piškotkih
V

KOLOFON

POGOJI UPORABE IN PRAVILA

s

redu

OGLAŠEVANJE
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5 presenetljivih razlogov, zakaj ste nenehno utrujeni

Avtor:

Naklada:
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Žanr: SPLETNI ČLANEK
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#USTAVISE, USTAVI.SE, USTAVISE, STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/5-presenetljivih-razlogov-zakaj-ste-nenehno-utrujeni/

Lifestyle

Novice

5

presenetljivih razlogov, zakaj ste nenehno utrujeni

5 presenetljivih razlogov, zakaj ste nenehno utrujeni
21. junij, 2018

Fit , Izpostavljeno , Lifestyle , Novice , Odnosi, Zanimivosti

prebujate vse bolj izčrpani in brez energije ? Preberite , katere
zdravstvene težave lahko povzročajo utrujenost!
Se dan za dnem

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.

v

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave
prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM

# STYLEOVERNET

Load More

NAJBOLJ BRANO
Vsak od nas sem ter tja začuti upad energije , kar je povezano ne samo
s

z

letnimi sezonami, ampak tudi

splošnim počutjem , vremenskimi razmerami , razpoloženjem in starostjo. Utrujeni smo , kadar se

nam nakopiči preveč stresa , ko smo premalo spali, ženske pa smo bolj utrujene tudi v času PMS-ja ,

5 super trikov , zaradi
katerih vam bodo
oblačila vedno pristajala

torej v dneh pred mesečnim perilom.

Če pa

čutite utrujenost , ki traja več kot teden dni skupaj brez očitnega razloga ( to pomeni , da niste

žurali, popivali , premalo spali in tudi niste pretirano obremenjeni v službi ), potem je čas , da se

odpravite na preiskave v laboratorij oziroma k osebnemu zdravniku. Obstaja namreč še
zakaj občutite hudo izčrpanost in utrujenost, vsi pa so povezani

1. Bolezen in jemanje zdravil

z

zdravjem.

5

razlogov ,

Meghan Markle v dolgi
obleki Oscarja de la
Rente razočarala modne
kritike

Stefano Gabbana
označil Seleno Gomez
za … grdo !

Lepotni pripomoček , ki
ga boste oboževali!

Stroga jutranja rutina
Anne Wintour
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Skoraj vsaka bolezen izčrpa organizem , posledica je utrujenost. To je znak , da telo potrebuje počitek,

oziroma se bori proti raznim vnetnim procesom , kot je denimo že navaden prehlad. Utrujenost in
bolezen hodita

z

z revmatoidnim
pomanjkanje železa v krvi in

roko v roki predvsem pri starejših pacientih , zlasti pa pri bolnikih

artritisom. Razlog

za nenehno

utrujenost

so

tudi slabokrvnost ( anemija )

–

rakave bolezni ; prav tako že zdravljenje onkoloških bolezni ( obsevanje , kemoterapija ) pacienta močno

OZNAKE

izčrpa in utrudi.

2. Sezonske alergije

instagram
Na videz precej nepomemben razlog , ki ga veliko pogosteje povezujemo
in srbečico na koži. Toda

film frizura

Chanel dekor

alergije oziroma kontakt

z

z

izcedkom iz nosu, kihanjem lasje

alergeni v zraku , hrani in vodi imunski sistem

poženejo v borbo, telo , ki se bori proti nevidnim sovražnikom , pa je utrujeno.
‘

lepota Lifestyle

Ljubljana

ličenje ljubezen

make up manekenka

’

3. Apneja

glasba H&M hollywood

jeans Kim Kardashian kolekcija kozmetika koža

moda modni
odnosi

dodatki moški nasveti

nega

parfum Pariz partnerstvo

poletje poroka slavni street

style teden mode

znani čevlji

obleka

trend Vogue zara zdravje
šminka ženska ženske

Apneja je pogosto spregledana zdravstvena težava , ki povzroča krajše prekinitve dihanja med

spanjem. Gre za nevarno stanje, ki povzroča slabo naspanost , v nekaterih primerih pa zastoji dihanja
med spanjem privedejo celo do smrti. Apneja

s

seboj prinese še druge zdravstvene težave : večje

tveganje za diabetes, srčno ali možgansko kap, srčnožilne bolezni in izgubo spomina.

4. Depresija

Klinično sliko depresije spremlja brezup , ki iz človeka izsesa življenjsko energijo , opozarja psihologinja

dr. Alicia H. Clark. Depresija pomembno okrni kakovost posameznikovega življenja , zaradi nje se
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spremeni tudi cikel spanja , ta spremenjeni vzorec pa povratno vpliva na še dodatno pomanjkanje

človekove energije. Opazite lahko še nalednje znake: žalost , slabo samopodobo , spremembe v apetitu
( zavračanje hrane ali prenajedanje ) in težave

s

koncentracijo ter spominom.

5. Kronična izrčpanost
Kot kronična izčrpanost oziroma sindrom kronične izgorelosti se šteje vsaka utrujenost , ki dan za dnem

traja šest mesecev ali več in ni povezana

z

dokazljivimi boleznimi oziroma pri tem stanju tudi

laboratorijski izvidi ne povedo in ne pokažejo ničesar.

Bolnik ali bolnica pa toži nad naslednjimi težavami : bolečinami v mišicah , težavami

spominom ,

s

glavoboli in preobčutljivimi limfnimi vozli oziroma občutljivimi in otečenimi bezgavkami. Obstaja še
nekaj razlogov, ki so povezani

z

izbranim življenjskim slogom; med njimi so pretirano uživanje kofeina

drugih stimulansov ( tudi nedovoljenih ) , pretirano pitje alkohola , prehranjevanje s hitro hrano in
uživanje premalo hranilnih snovi ( t.i. prazna hrana brez resnične energijske vrednosti in vitaminov ter
in

‘

‘

’

’

mineralov ) .

Če se

torej kar naprej počutite utrujene in to na videz brez razloga, stopite do svojega zdravnika in naj

opravi splošen pregled ter laboratorijske teste. Tudi sami lahko naredite veliko že

z zapisovanjem
svojih dnevnih aktivnosti in prehranjevanja ter vrste hrane , ki ste jo zaužili, vključno z urnikom počitka

ter spanja. Več

o

sindromu kronične izčrpanosti in izgorelosti pa

si

preberite še na naši strani

Ustavi.se.

Foto : Pinterest , Self.com , Healthy Her Living , Center for Creative Leadership, Cedars-Sinai Blog
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alergije

bolezen

spanje

stres

www.style.over.net

depresija

ustavise

Stran/Termin:

duševno zdravje

utrujenost

kronična utrujenost

izgorelost

nasveti

prehrana

zdravje

zanimivosti

Dragica Sušnik
Mednarodna politologinja, ki se je raje odločila za medije in vse od tedaj olepšuje svet

s

pisano besedo ter

pozitivnim pristopom. Ljubiteljica literature , estetike, ličenja , mode, dišav , živali in notranje bogatih ljudi je že od
nekdaj radovedna in želi poznati globino vsega,

s

čimer se sreča.

Sorodne vsebine

Stres

vzrok

za

razvoj novodobnih

Depresija zaradi bolezni ali kronična

utrujenost

sistemskih obolenj
Kronična utrujenost

NMK

a

Kronična utrujenost

Nekaj zanimivosti iz knjige DO
ODPORNOSTI Z GLAVO

Blefaroplastika ali operativna

Ideja

V zdravstvu je premalo pohval in

nagrad

za “ drugačne ” počitnice korekcija vek

najpogostejših mitov in legend o
kontracepciji
5

To spletno mesto uporablja piškotke z

namenom zagotavljanja spletne storitve ,
oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez
piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in

uporabo spletnega mesta soglašate
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piškotki. Več
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V
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piškotkih
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Naslov:

Stran/Termin:

5 brutalnih resnic, ki jih poročeni moški vedo (le svojim

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/5-brutalnih-resnic-ki-jih-poroceni-moski-vedo-le-svojim-ljubicam-in-zenam-jih-ne-razkrijejo/

Odnosi

5

brutalnih resnic

,

ki jih

poročeni moški vedo ( le svojim ljubicam in ženam jih ne razkrijejo !)

5 brutalnih resnic, ki jih poročeni moški vedo ( le svojim ljubicam
in ženam jih ne razkrijejo !)
21. junij, 2018

Odnosi

Začne se prelepo in lahkotno , kot zabava. Vse je igrica , dokler se ne zaljubite.
Potem začnete odkrivati laži, izkoriščanje in ta moški vam zlomi srce.

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.

v

Dovoljujem analitiko prikazov in klikov na povezave
prejetih sporočilih.

NAROČI

INSTAGRAM

# STYLEOVERNET

Load More

Večkrat smo že prišle do spoznanja : moški so preprosta bitja , za njihovimi dejanji in goni ne bomo
našli kvantne fizike, cepitve jedrskih atomov , fuzij , velikega hadronskega trkalnika , fizike jedra in

NAJBOLJ BRANO

osnovnih delcev , kot so kvarki in leptoni.

Saj ne , da nekateri moški, zlasti fiziki in matematiki ne bi vedeli vsega o tem : govorimo pa o Moškem ,

ki je ne glede na izobrazbo simpl kot pasulj . Kot tak nezapleten organizem je treba gospoda ali
‘

’

gospodiča jemati in to je – to. Pika, basta. V nadaljevanju razkrivamo nekaj tajn poročenih moških

ljubicami , ki jih njihove žene ne bi uspele izvleči

iz

njih

ustrašili le Putina ( ta je navsezadnje moški… ) . Oglejmo
ljubezenskem razmerju

’

– in žene

s

5 super trikov , zaradi
katerih vam bodo
oblačila vedno pristajala

z

pomočjo agentov FSB , morda bi se dovolj

si boleče resnice ,

drage druge ženske v
‘

teh moških.
Meghan Markle v dolgi
obleki Oscarja de la
Rente razočarala modne
kritike

Stefano Gabbana
označil Seleno Gomez
za … grdo !

Lepotni pripomoček , ki
ga boste oboževali!
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# Resnica

www.style.over.net

Stran/Termin:

Stroga jutranja rutina
Anne Wintour

št. 1

Poročeni ( torej nedostopni ) moški bo rekel vse , kar si bo ljubica ( druga violina) želela slišati. Sem in

tja ne bodo letele samo posladkane besede , oddan moški jih bo ( zelo) občasno podkrepil še

kot so večerje , darila , počitnice , peljal vas bo po nakupih… Ti moški

drugo. Menile boste,
še

z

dejanji ,

ljubijo lov bolj , kot vse

da ste končno našle popolnega moškega , ki ste ga iskale vse življenje ! Le katera

tako pametna punca ne bi nasedla na tak arzenal zapeljevanja ?

OZNAKE
film frizura

Chanel dekor

instagram
lasje

glasba H&M hollywood

jeans Kim Kardashian kolekcija kozmetika koža

lepota Lifestyle

Ljubljana

ličenje ljubezen

make up manekenka

moda modni
odnosi

dodatki moški nasveti

nega

parfum Pariz partnerstvo

poletje poroka slavni street

style teden mode

znani čevlji

obleka

trend Vogue zara zdravje
šminka ženska ženske

Kemija med vama je nadzemeljska, seks tako dober , da se mu ne morete odreči za nič na svetu. A

pozor … Ta moški bo

razbil vaša rožnata očala. Resnica je zelo preprosta : izigral vas je za svoje
prav nič in to je vse , kar boste kdaj dobile od njega: laži , laži in še več

sebične koristi , do vas mu ni

laži, na koncu , ko boste spregledale ali vas bo celo odslovil , pa se vam bo strlo srce.

# Resnica

št. 2

Na videz so taki moški uglajeni , ljubeznivi , zgovorni, elokventni , tudi čedni , kakopak. A to je zgolj lep

ovitek čez grdo vsebino , katere glavni sestavini sta izjemna sebičnost in trdo , hladno srce,

nesposobno ljubiti sočloveka. Samo ,
a le na

če boste

previdne in se jim dovolj približale , boste to zaznale ,

začetku , ko vas še ne bo uspel dobiti pod svoj urok.

Ne gre le za to, kaj počne svoji ženi , ki jo vara

tako dober

z

prijatelj , za katerega se izdaja ,

najdete srečo ,

vami ( in najbrž še kakšno.. ) . Dejstvo je: če bi bil res
če bi

mu bilo vsaj malo mar za vas , bi si želel , da

ne pa , da se vas oklepa kot polovičar. To seveda ni njegov namen: egoist si želi , da
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Stran/Termin:

ustrežete njemu , dokler ga zabavate in hranite njegov ego , potem vas bo itak odslovil , za vašo srečo

pa mu ni bilo v resnici nikoli mar.

# Resnica
Igrajte

št. 3

se to igrico

z

njim ( ki vam jo je prej ko ne kot lovec vsilil on , ve pa ste nasedle na njegove
‘

’

‘

’

lepe besede, privlačne oči , prijetno telo in božanski seks ) in vas bo posesalo v razmerje kot tornado.

Enako velja za FWB razmerja , torej dogovorjen seks med dvema prijateljema – ki ponavadi sploh ne
‘

’

začneta kot prijatelja , saj takoj postaneta ljubimca. FWB je le nekakšno blažilo za žensko , da se zaradi
‘

’

besede prijatelj ne počuti umazano , kot brezplačna prostitutka , čeprav točno to v resnici je !
‘

’

# Resnica

št. 4

Zahtevale ga boste zase , ljubosumne boste na ženo , odšle pa praznih rok in strtega srca
Več časa , ko z ljubimcem preživita skupaj, več čustev boste razvile do njega ( on jih bo bistveno manj
ali celo nič , saj zna kot moški dobro ločiti med resnim razmerjem in seksom za določen čas ) . Tako

smo narejeni ljudje, ženske pa še posebej , za kar obstajajo več desettisočletni biološki razlogi. Ko

enkrat pademo pod vpliv čustev , začnemo ženske racionalizirati in same sebe prepričevati , zakaj je
treba to razmerje obdržati

– in

pripravljene smo storiti res vse , tudi čudne in nenavadne reči. V resnici
z njim , načina, kako se

smo postale obsedenke in odvisnice, odvisnice od njegove bližine, vonja , seksa

poljubljata.

# Resnica

št. 5

Začne se prelepo in lahkotno , kot zabava. Vse je igrica , dokler se ne zaljubite. In verjemite, izkušen

plejer, ki že dolgo obdeluje ta teren , se zlepa ne zaljubi , saj ima čustva pod nadzorom. Precej
‘

’

verjetno je, da v resnici ljubezen izkazuje ženi , ve pa ste mu lahko pridobljena in poceni osvojitev. Ko
se zaveste ,

kot je

–

koliko ste mu dale , koliko energije vložile v odnos brez prihodnosti , ko ga uvidite takega ,

sebično pošast, ki zgolj zadovoljuje sebe , se vam bo zlomilo srce. Prišla bo huda bolečina , ki

vas bo objela kot oklep in posesala vase. Kar dolgo časa boste potrebovale , da si boste zacelile rane ,

kaj šele, da boste moškim ponovno kdaj zaupale.

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!

16

SLOVENIJA

21.6.2018

Zato

www.style.over.net

Stran/Termin:

morate najprej sebi oprostiti , da ste bile za tega moškega tako lahek plen. Nima

smisla , da se slepite ali kujete maščevanje : to so moški , ki preprosto briljirajo v svoji igri zapeljevanja
in vse ste

jim podlegle ter nasedle ! Ne bodite zavestno ( in predolgo ) žrtev ! Igrale ste se z ognjem

in se opekle. Da , boli ko sto vragov.

Ko so

občutki predelani ( obžalovanje, občutek zapuščenosti in

krivice, jeza , bes , pogrešanje te moške nesnage , ki vas je imela že od začetka namen zgolj prizadeti ),
sestavite nazaj koščke svojega življenja in pojdite po svoji poti naprej. Če ne drugega, ste se naučile

pomembne lekcije : sedaj veste ,

kaj zares potrebujete

in natanko vam je jasno , da tega od

zasedenega , poročenega ali čustveno nedostopnega moškega

nikoli ne boste prejele , pa

če se

postavite na glavo. Naslednjič izbirajte (veliko ) pametneje !

Foto : Pinterest , Psychology Today , YouTube , Pexels, Today.com , Unsplash , Family Friends Poems ,

Adult Empire , Mud Preacher

bolečina

afera

ljubice
razmerje

lovec
resnica

brezčutnost

brez sramu

moški

nakup

sebični moški

čustva

neiskreni moški
sex

darila

nezvestoba
srčni polom

srce

druga ženska

sreča

fwb

kemija

lažnivci

pretvarjanje

plejer

odnosi

zasvojenost

zaljubljen

žena

ženske

Dragica Sušnik
Mednarodna politologinja, ki se je raje odločila za medije in vse od tedaj olepšuje svet

s

pisano besedo ter

pozitivnim pristopom. Ljubiteljica literature , estetike, ličenja , mode, dišav , živali in notranje bogatih ljudi je že od
nekdaj radovedna in želi poznati globino vsega,

s

čimer se sreča.

Sorodne vsebine

ljubice in poročeni moški

poročeni moški so nekaj posebnega

srečno poročeni moški, ki so nezvesti ?

videz vara ( nezvestoba )

zakaj poročeni moški varajo

Blefaroplastika ali operativna

Ideja

za “ drugačne ” počitnice korekcija vek

V zdravstvu je premalo pohval in

nagrad

najpogostejših mitov in legend o
kontracepciji
5

To spletno mesto uporablja piškotke z

namenom zagotavljanja spletne storitve ,
oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez

piškotkov ne bi mogli nuditi.
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Z

obiskom in

uporabo spletnega mesta soglašate
piškotki. Več o piškotkih
V

KOLOFON

POGOJI UPORABE IN PRAVILA
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redu
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