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USTAVI.SE

Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Naj tudi država opravi svojo nalogo!
Stavba na Poljanskem nasipu 58, kjer deluje tudi Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola, že več let
razpada. Kljub številnim pozivom tako zaposlenih in nazadnje tudi pacientov objekt ostaja zanemarjen in
tudi že nevaren za bivanje in delo. N...

Avtor:

21.6.2018

Stran/Termin:

www.style.over.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ali veste kako pravilno pripraviti pošiljko?
Če gre za blago, ki ni občutljivo, stvar ni tako zapletena, pri lomljivem, občutljivem in tekočem blagu je
upoštevanje priporočil....

Avtor:
Gesla:

STYLE.OVER.NET

21.6.2018

www.style.over.net

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Iztok Hodnik: “Od zdaj najprej si želim samo še najboljše!”
Iztok Hodnik se kot osebni trener in nekdanji deseterobojec še kako zaveda, da so v življenju za najboljše
rezultate potrebni moč, zmogljivost in vzdržljivost. ...
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21.6.2018
Naslov:
Vsebina:

STYLE.OVER.NET
www.viva.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

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. Nosilna tema letošnje akcije je premagovanje strahov s
ciljem spodbuditi ljudi, da spregovorijo...

Avtor:

UR

Gesla:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE, MED.OVER.NET
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www.onaplus.si
Naj tudi država opravi svojo nalogo!
Ema Bubanj

Rubrika/Oddaja:
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Stran/Termin:
Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVI.SE

http://www.onaplus.si/naj-tudi-drzava-opravi-svojo-nalogo

Stavba na Poljanskem nasipu 58, kjer deluje tudi Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola,
že več let razpada. Kljub številnim pozivom tako zaposlenih in nazadnje tudi pacientov objekt
ostaja zanemarjen in tudi že nevaren za bivanje in delo. N... »Že kar nekaj časa razmišljamo o
Poljanskem nasipu, a država zanj očitno nima nikakršnih sredstev. Prijavljali smo se na
razpise, tudi z drugo dislocirano enoto Center za mentalno zdravje na Grablovičevi ulici, razpisi
so bili neuspešni. Nazadnje smo sami financirali adaptacijo Centra za mentalno zdravje. Na
lokaciji Poljanski nasip delujeta še dva javna zavoda, Klinični inštitut za medicino dela,
prometa in športa ter Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete. Že pred desetimi
leti smo za stavbo predlagali rušitev, ker so prostori nefunkcionalni, je pa stavba pod
spomeniškim varstvom, kar vse zapleta. Adaptacija take stavbe je vsekakor dražja od nove,
denimo, streha je problematična, a je izjemno velika kvadratura in zato zelo drag problem.
Država, ki je lastnik, se tega otepa.«Trajna rešitev bi bila selitev»Nedavno smo se odločili za
zamenjavo oken, ki so že naročena in v izdelavi, nameščena naj bi bila do konca julija. Pa ne
zaradi pripombe pacientov - ni nam pismo odprlo oči, saj smo imeli oči odprte že dolgo prej.
Naslednja na vrsti pa bo fasada, ampak moramo počakati na novo vlado, da te stvari stečejo.
Nekaj posegov sanacije smo že v minulih letih opravili, denimo glede sanitarij.Pred kakšnimi
petnajstimi leti še noben predsednik ali minister ni obiskal kakšne psihiatrične bolnišnice, pa še
v zadnjih letih, ko so začeli hoditi, pridejo samo na otvoritve in podobne dogodke.Strinjam se,
da je situacija nevzdržna. Alkohološki oddelek smo hoteli seliti na lokacijo travnika psihiatrične
klinike, kjer bi eno stavbo podrli in naredili nadomestno gradnjo, a se je pojavilo več ovir.
Denimo, na leto že opravimo 70.000 ambulant, kar pomeni ogromen promet, za duševne
motnje pa moramo ohranjati mirno okolje, zato je bila namestitev dodatnega oddelka na to
lokacijo nesmiselna. Pa tudi cena za nadomestno gradnjo je bila zelo visoka, pojavile so se
tudi težave glede projektiranja zaradi klančine.Težav je na Poljanskem nasipu več, denimo,
porušila se je tudi stavba, v kateri je bila kuhinja, zato smo to preselili. Zdaj razmišljamo, da bi
za celoten alkohološki oddelek postavili novo stavbo na mestu zaporov, ki se selijo čez dve leti
(ministrstvo za pravosodje načrtuje nove zapore, ustanovo na sosednji Povšetovi bodo zaprli,
op. a.). Preprosto se moramo pametno odločiti za neko trajno rešitev, ne pa nekaj začasnega.
Žal politično okolje ne diha z nami. Ustavi se pri denarju, dovoljenjih … Naj tudi država opravi
svojo nalogo! Enostavno smo pri tem: ali naj spet mi sami vse financiramo!?«Zdaj razmišljamo,
da bi za celoten alkohološki oddelek postavili novo stavbo na mestu zaporov, ki se selijo čez
dve leti.Psihiatrija vedno na obrobju»Stavba na Poljanskem nasipu tudi ni ustrezna za
izvajanje kakršne koli dejavnosti, njen prvotni namen je bil povsem drugi. Sicer je pa znano, da
je psihiatrija vedno dobila najslabše stavbe, ker je bila stroka močno stigmatizirana in
odrinjena na rob. Vedno je prevladovalo javno prepričanje, da so psihiatrične ustanove
srednjeveške mučilnice. Treba je opomniti, da pred kakšnimi petnajstimi leti še noben
predsednik ali minister ni obiskal kakšne psihiatrične bolnišnice, pa še v zadnjih letih, ko so
začeli hoditi, pridejo samo na otvoritve in podobne dogodke. Kljub temu zdravimo
profesionalno in v prijetnem okolju, občudujejo nas tako iz Avstrije kot Hrvaške, prejemamo
visoke ocene iz tujine. Veljamo za najuspešnejšo kliniko v državi po poslovnem in strokovnem
delu, opravimo okoli 45 odstotkov ambulantnega dela na področju duševnega zdravja, ki se
vrši v Sloveniji. Imamo krajšo ležalno dobo vsako leto, prejemamo dobre ocene pacientov,
skrbno nadzorujemo delo in investicije.Vsekakor je nedopustno, kar se je zgodilo na
alkohološkem oddelku. Alkoholizem je zapletena duševna motnja, ni pa spet posameznik tako
nezmožen poskrbeti zase kakor pri drugih motnjah. Če seveda ne gre za telesne zaplete,
delirije – na Poljanskem nasipu morajo abstinirati, da jih sprejmejo v obravnavo, torej gre za že
prilagojene posameznike, ki se seveda najlažje adaptirajo na takšne težave, kot se zdaj
pojavljajo. Žal je pa resnica takšna, da je ta stavba vedno zadnja na vrsti.«Psihiatrija je vedno
dobila najslabše stavbe, ker je bila stroka močno stigmatizirana in odrinjena na rob. Vedno je
prevladovalo javno prepričanje, da so psihiatrične ustanove srednjeveške mučilnice.Kadrovska
podhranjenost? Pri alkoholu ne, pri tabletah pa!»Čakalnih dob pri nas ni ali pa so zelo kratke.
Imamo urgentno ambulanto, kjer so bolniki obravnavani nemudoma, pa 24-urne intenzivne
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Stran/Termin:

oddelke, kjer vas prav tako sprejmejo takoj, ko se težave pojavijo.Odvisni od alkohola morajo
vzpostaviti abstinenco, da so sprejeti na oddelek za zdravljenje, sicer se delo v terapevtskih
skupinah poruši. K sreči pa imamo tudi učinkovito alternativo, to je zdravljenje v skupinah anonimnih
alkoholikov, ki ima prav tako svoje prednosti. Dokler ni telesnih zapletov in drugih pritiskov, temelji
zdravljenje na volji posameznika, zato so AA za marsikoga dobra priložnost: kajti vsi udeleženci
imajo izkušnje z alkoholom, ki jih terapevti nimajo. Člani AA zelo dobro zaznavajo znake pitja drug
pri drugem, za to imajo nedvomno najučinkovitejše senzorje, zato so te skupine dobre. Terapevtsko
vodene skupine spet ponujajo druge prednosti. A kot rečeno, niso edina možnost zdravljenja.Kar bi
bilo treba zares razširiti, pa je zdravljenje odvisnosti od benzodiazepinov (pomirjeval in uspaval, op.
a.). Tu je prizadeta predvsem starejša populacija, ta odvisnost pa je zelo, zelo zahtevna za
zdravljenje. Zdaj velja, da so zapleti lahko tako hudi, da je bolje predpisovati benzodiazepine še
naprej. Takšno zdravljenje terja povsem novo organiziranost in program. Pojavlja se nam potencial v
kadru, ampak do tega je še dolga pot.« Onaplus.si lahko sledite tudi na Facebooku: Polona Vetrih
Ljudi, ki so mi škodovali, ni nikjer več Šokantna resnica Trojčki, ki jih je ločil izprijen družbeni eksp...
Edino priznanje ženski chefinji Hiša Franko med najboljšimi 50 restavracijami n... Onina nagradna
igra Podarjamo dekliško kolekcijo Heidi Klum
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Ali veste kako pravilno pripraviti pošiljko?

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/ali-veste-kako-pravilno-pripraviti-posiljko/

Lifestyle

Novice

Ali veste kako

pravilno pripraviti pošiljko?

Ali veste kako pravilno pripraviti pošiljko ?
21. junij , 2018

Če gre za

Lifestyle , Novice, PR novica , Zanimivosti

blago , ki ni občutljivo, stvar ni tako zapletena , pri lomljivem , občutljivem in

NAROČITE SE NA E-NOVICE

tekočem blagu je upoštevanje priporočil.

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

V

večini primerov pakete prejemam , najbolj priročno je , da ob naročilu navedem naslov najbližjega PS Paketomata ,

saj tako lahko prevzamem paket 24 ur na dan in vse dni v tednu, prav tako to storitev uporabljam tudi pri pošiljanju

NAJBOLJ BRANO

paketov.
5 super trikov, zaradi
Včasih smo lahko » kuverto « ali paket naredili

iz

starih revij , danes pa je dobro , da pri pošiljanju upoštevate

katerih vam bodo oblačila

priporočila.
Za vas

smo

vedno pristajala

pripravili nasvete , ki jih je dobro upoštevati pri pošiljanju paketov

1. Izbira prave velikosti embalaže
Meghan Markle

Najprej izberite ustrezno ovojnino oziroma škatlo , v kateri boste pošiljali blago. Škatla naj bo

iz

valovitega kartona ,

kakovostnimi zunanjimi podlogami.
Če

s

v

dolgi

obleki Oscarja de la Rente
razočarala modne kritike

pošiljate lomljivo, občutljivo blago , ga morate postavili na sredino škatle ter ga obložiti z zračnimi blazinicami ,

delno tekoče in mastne snovi morajo biti ustrezno zaščitene in shranjene v nepropustnih posodah. Več o ustrezni
embalaži in ostalih priporočilih za pošiljanje, svetujemo , da si preberete navodila.
Stefano Gabbana označil
Seleno Gomez

za …

grdo !

Stroga jutranja rutina Anne

Wintour
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Monica Bellucci in Naomi
Campbell blesteli na modni
brvi

OZNAKE
2. Ustrezne označbe na paketu
Pošiljko zaprete

z

ustreznim lepilnim trakom ter po potrebi paket označite

z

ustreznimi nalepkami , če gre

za

blago , ki

Chanel dekor

film

frizura glasba H&M hollywood

Kardashian kolekcija kozmetika

zahteva posebno lego.

ljubezen

3. Spremnica

Ljubljana

moški nasveti

Spremnica je dokument, na katerega napišete naslov, kamor blago pošiljate ter tudi čim bolj točen naziv blaga in

make up

nega

obleka

lasje

ženska

lepota

manekenka

trend

jeans Kim

Lifestyle ličenje

moda

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

čevlji šminka

okvirno vrednost.

koža

instagram

Pariz

modni dodatki

partnerstvo

poletje

Vogue zara zdravje

znani

ženske

Zakaj je dobro upoštevati navodila ?
Vsak si želi , da njegova
Če gre za

pošiljka prispe na cilj taka , kot je bila poslana.

blago, ki ni občutljivo , stvar ni tako zapletena , pri lomljivem , občutljivem in tekočem blagu je upoštevanje

priporočil ključnega pomena , saj tako blago , ki
pošiljk , kar velja predvsem

v

ga

pošiljamo ostane v prvotnem stanju in hkrati ne poškoduje drugih

primeru, če pošiljate tekoče in mastne snovi , ki

v

neustrezni embalaži lahko poškodujejo

druge pošiljke.
Da

bi se izognili neprijetnim dogodkom in posledicam , pri oddaji pošiljk upoštevajte predpise in tudi prepovedi

oziroma se posvetujte z delavcem na pošti.

Vsebuje vaša pošiljka nevarno blago ?

Pri

besedni zvezi nevarno blago verjetno ne bi pomislili , da so tudi nekatere igrače lahko nevarne.
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Nevarno blago je tisto , ki

v

Stran/Termin:

primeru nepravilnega ravnanja predstavlja nevarnost za ostale pošiljke , poštarja ,

prejemnika in okolje.

Mednje štejemo parfume , lake

za

nohte, aerosolne razpršilnike , igrače z litijevimi baterijami , prenosni telefoni ,

medicinski alkohol , tinkture , vžigalniki in drugo.

Več o nevarnih

pošiljanje paketov

pošiljkah

Pošta Slovenije

PS

Paketomat

Sorodne vsebine

Pošiljanje paketov

v

tujino?

Pošta Slovenije gre na roko Jankoviću

pošiljanje paketov v tujino
pošta slovenije

pošiljanje paketov v tujino

obup

Staranje bo vedno težje obvladovati Ideja

za “ drugačne ”

počitnice Blefaroplastika ali operativna korekcija vek

V

zdravstvu je premalo pohval in nagrad

Vroče ta hip

5

storitev omogoča

brutalnih resnic , ki jih poročeni moški vedo...

spomnite najlepše
deklice na svetu? Poglejt...
Se

Kljub laskavemu naslovu njeno manekensko

3

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

13

5

presenetljivih razlogov , zakaj ste nenehno u...
4

1

trikov, zaradi

style.over.netstyle.over.net

5 super

1

katerih vam bodo oblači...
Ste bili že kdaj

frustrirani , ker je obleka ,
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Iztok Hodnik: “Od zdaj najprej si želim samo še

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

STYLE.OVER.NET

https://style.over.net/iztok-hodnik-od-zdaj-najprej-si-zelim-samo-se-najboljse/

Lifestyle

Novice

Iztok Hodnik : " Od zdaj najprej

si

želim samo še najboljše ! "

Iztok Hodnik : “ Od zdaj najprej si želim samo še najboljše !”
21. junij , 2018

Lifestyle , Novice, PR novica

Iztok Hodnik se kot osebni trener in nekdanji deseterobojec še kako zaveda , da so v življenju
za

najboljše rezultate potrebni moč , zmogljivost in vzdržljivost.

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

Uspešni ljudje pa imajo poleg omenjenih lastnosti jasno zastavljene cilje

v

življenju.

NAJBOLJ BRANO

Meghan Markle

v

dolgi

obleki Oscarja de la Rente
razočarala modne kritike

5

brutalnih resnic , ki jih

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

Stefano Gabbana označil
Seleno Gomez

za …

grdo !

Ambasador projekta Odkrivamo slovenske kotičke
Stroga jutranja rutina Anne

Iztok Hodnik je ambasador projekta, ki poteka v sodelovanju s podjetjem Autocommerce in družbo OMV Slovenija.

Wintour
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Tokrat je bil cilj obisk skritega kotička grad Strmec ( Socerb ) , ki

s

prelepim razgledom proti slovensko-italijanski obali

zajame sapo prav vsakemu obiskovalcu.

Iztok hitro prepozna visoko kakovost
Monica Bellucci in Naomi
Ne samo Iztok , na slovenskem trgu je po zadnji raziskavi čedalje več ljudi , ki prepoznavajo visokokakovostna goriva

Campbell blesteli na modni
iz

brvi

družine

MaxxMotion Performance Fuels.

Skoraj 80 odstotkov je takšnih, ki goriva MaxxMotion prepoznajo kot

visoko kakovostna.

OZNAKE

Chanel dekor

film

frizura glasba H&M hollywood

Kardashian kolekcija kozmetika

ljubezen

Ljubljana

moški nasveti

koža

make up

nega

obleka

lasje

manekenka

inovacij Skupine OMV postavljajo goriva MaxxMotion nove standarde kakovosti na trgu goriv motornih vozil.

čevlji šminka

ženska

trend

jeans Kim

Lifestyle ličenje

moda

odnosi parfum

poroka slavni street style teden mode

Po zaslugi

lepota

instagram

Pariz

modni dodatki

partnerstvo

poletje

Vogue zara zdravje

znani

ženske

MaxxMotion namreč pomeni večjo moč in čistost motorja, daljšo življenjsko dobo motorja ter manj

emisij.
Iztok predlaga, da se naslednjič ob obisku bencinskega servisa OMV odločite

Za

bencinske motorje je na voljo 100-oktansko gorivo OMV

avtomobilske industrije , določene

v

za

gorivo MaxxMotion.

MaxxMotion 100plus ,

ki izpolnjuje najvišje zahteve

5. kategoriji Svetovne listine o gorivu in ga uvršča med najkakovostnejša goriva na

trgu.

Gorivo OMV MaxxMotion Diesel pa,

v

primerjavi z ostalimi gorivi , odlikuje višje cetansko število , ki znaša

minimalno 57 , kar zagotavlja večjo zmogljivost motorja in ob redni uporabi omogoča daljšo življenjsko dobo motorja
in njegovo maksimalno zmogljivost.
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Z

www.style.over.net

Stran/Termin:

MaxxMotion na RedBull Ring

Člani kluba OMV SMILE

& DRIVE

lahko še do konca

Bull Ring ter se potegujejo za vikend ogled dirk
kartice OMV

za

junija sodelujejo v veliki nagradni igri MaxxMotion in

za

Veliko nagrado Avstrije

na Red Bull Ringu ter

Red

Vrednostne

100 € .

Novi standardi mobilnosti na 4 kolesih
Meseca maja je na slovenske ceste zapeljal težko pričakovani Mercedes-Benz razreda A. Iztok je bil eden izmed

prvih , ki so

ga

Novi razred

A

povezljivosti

v

spoznali od blizu.

postavlja povsem nove standarde sodobnega oblikovanja , udobja ter infotainmenta in

premium razredu kompaktnih vozil.

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

za

www.style.over.net

največji Mercedes-Benz razreda

A do

sedaj , ki

s

Stran/Termin:

pomočjo umetne inteligence dviguje uporabniško izkušnjo.

Iztok je bil navdušen nad vsemi možnostmi

personalizacije najljublših nastavitev v avtomobilu ter nad

glasovnim upravljanjem , ki

izgovorjavo “HeyMercedes “.

vaš osebni pomočnik. Na

se aktivira

z

S

pomočjo umetne inteligence postane avto

primer, z glasovnim upravljanjem lahko zaprete strešno okno, spremenite temperaturo zraka ,

aktivirate navigacijo , aktivirate klic, zamenjate radijsko postajo

…
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To so 4

1.

www.style.over.net

mamljive lastnosti novega razreda

Stran/Termin:

A:

Avantgardski design in premiumski ambient v notranjosti.

2. Možnost

personalizacije različnih nastavitev ( možno za več oseb) .

3. Nov multimedijski

sistem Mercedes-Benz User Experience ( MBUX) z glasovnim upravljanjem in

zaslonom na dotik ter touchpadom.
4.

Najvišji nivo varnosti v svojem segmentu ( aktivni zavorni asistent s funkcijo za križišče in ostali varnostni
sistemi , ki so na nivoju razreda

S).

Skriti kotiček – razgledna točka ob gradu Strmec ( Socerb )
Ko se

boste naslednjič vozili proti slovenski obali si vzemite nekaj minut

za

obisk razgledne točke in

( Socerb ), ki se nahaja nad istoimensko vasjo – Socerb , v občini Koper. Grad je bil prvič omenjen
danes ( zaradi odlične strateške točke) zapisal bogato zgodovino.

V

bližini se nahaja tudi vhod

gradu Strmec
v

14. stoletju in do

v

Sveto jamo , globine 44

v

življenju zasluži

m in dolžine 200 m.

Na razgledni točki se razprostira čudoviti pogled na slovensko in italijansko obalo.

Iztok pravi , da je užival maksimalno in pred odhodom naredil selfi, ki ga bo opominjal , da si

najboljše. Iztokovo izkušnjo si lahko ogledate

v

spodnjem video prispevku.

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:

Foto : Jan Gregorin

Mercedes-Benz

OMV

Vsebino omogočata Autocommerce

(

Mercedes-Benz) in OMV Slovenija

Sorodne vsebine

A
A

OMV prevzel družbo Statoil

A

OMV prestrukturiranje

Nov OMV na počivališču Grosuplje Cikava
Iztok Zupanič , maser terapevt

vidijo , kako

Roke

masirati

direkt-maneken iztok hodnik

Staranje bo vedno težje obvladovati Ideja

za “ drugačne ”

počitnice Blefaroplastika ali operativna korekcija vek

V

zdravstvu je premalo pohval in nagrad

Vroče ta hip

storitev omogoča

6 upornic modre
5

brutalnih resnic , ki jih poročeni moški vedo...

krvi : te princese menjajo

modn...
6
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www.style.over.net

spomnite najlepše
deklice na svetu? Poglejt...
Se

Stran/Termin:

2
Za

poletje

si

Meghan Markle v dolgi
obleki Oscarja de la Ren...

pripravi bikini ! Odvrzi nepotrebne

Kljub laskavemu naslovu njeno manekensko

2

Katarina Benček : " Vedno
sledim svojim sanjam , ...
"Kar

Modni faux pas novopečene vojvodinje.

si

1

zamislim , naredim. "

kariero nenehno spremljajo javne kritike.

oglas

Med.Over.Net

storitev omogoča

Trebušnjaki so preteklost :

preprosto vajo do...

S

Postavljanje meja ali izsiljevanje pri otrocih
5

3

Očistite nered na vseh
nivojih

Boljša koža
9

s

4

starostjo.

Vaja, ki je osvojila svet

izmed 10 žensk opisuje to rešitev kot popolno

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

Danes se bomo ukvarjali s posebno vrsto
praznine – s čisto konkretnim praznim

prostorom , ki nastane

v

našem domovanju, ko

se krepijo tudi ..
iz

njega pospravimo kramo.

oglas

3

Staranje bo vedno težje
obvladovati

2

razvitih državah sveta , zlati v Evropi , se
prebivalstvo stara. Tudi v Sloveniji delež
starostnikov strmo narašča. Staranje populacije
ima za posledico spremembo ravnovesja na
področju psihosocialnih , družbenih in
ekonomskih razmerij, zlasti pa se zaradi staranja
V

Potovanja.Over.Net

storitev omogoča

Velika planina je kraj , kjer pasejo živino že ...

Katere so najlepše plaže na Hrvaškem ?
2

1
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
6
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www.viva.si

Naslov:

Stran/Termin:

Ustavi se! Letos proti strahu

Avtor:

Naklada:

UR

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

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

http://www.viva.si/Novice/15391/Ustavi-se-Letos-proti-strahu

Življenjski slog

V ambulanti

Hrana in hujšanje

Novice in mnenja

Skupnost

Registracija

Prijava

Išči

strokovnjakiViva
v

Moj dnevnik zdravja

Viva vsebine

:

Novice

in

Dodatno iskanje

mnenja

:

Forum Skupine Simptomi Bolezni Članki Novice Recepti

Novice

< >

Viva

katalogViva

forum

Nahajate se

Povejte svoje mnenje !
Zelo nam je pomembno , kar mislite o Viva
portalu. Pomagajte nam ga izboljšati.

21.

Brezplačne novosti

Všeč mi je Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim

A+

AA

pošlji

tiskaj

v

tvoj elektronski predal

prijateljem.

objavi

junij 2018

Ustavi se ! Letos proti strahu

Viva

po

…

Like Page

Avtor UR
:

Twitter RSS

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. Nosilna tema letošnje akcije je premagovanje strahov
ljudi , da spregovorijo o tem , kaj jih moti ali boli , se s strahovi soočijo in jih premagajo.

s

ciljem spodbuditi

Analiza portala Med.Over.Net razkriva , da je beseda »strah « omenjena več kot 140.000-krat , postavljenih je bilo
več kot 20.000 vprašanj, povezanih

s

strahovi, strah je vse starostne skupine

in seniorje , je ob pričetku pobude Ustavi se ! dejala snovalka akcije

Zadnji članki istega področja

mlade , delovno aktivno prebivalstvo

Andreja Verovšek.

Varni in povezani na domu z E-oskrbo
Z

Lanska akcija Ustavi se ! je v preteklem letu 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.

zdravili za shizofrenijo nad raka trebušne slinavke

Koga komarji ljubijo in koga se izogibajo?

Varni in povezani na domu z E-oskrbo
COOLA ® zaščita pred soncem , ki jo koža obožuje

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 javne pobude
klikom nanj Slovenci osvetlimo 10 tisoč kvadratnih metrov naše dežele. Hkrati pa klik na
z njim še nismo soočili , a
si to želimo. Zastavljeni cilj je v trimesečni kampanji zbrati 2.027.300 klikov ter osvetliti Slovenijo.
Ustavi se ! je števec.

S

simbolni ravni tudi pomeni , da smo pomislili na strah , ki ga prepoznamo pri sebi in se

Vam je članek všeč ?
Všeč mi je Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim
prijateljem.

Išči po ključnih besedah
ustavi se

Dodajte svoj komentar
Komentiranje člankov je omogočeno le prijavljenim uporabnikom.
Prijavite se

v

portal ali se brezplačno registrirajte.

Hitre povezave
Viva vsebine
Psihologija in odnosi
V ambulanti
Življenjski slog
Seks
Naroči se
Rss

Informacije o podjetju

Viva na spletu

O nas
Kontakti
Oglaševanje Viva.si
Oglaševanje tiskana Viva

Viva na Facebooku

Varovanje zasebnosti
Avtorske pravice

Viva na YouTube

Pogoji nagradnih iger

Viva na Twitterju

Brezplačne e-mail novice
Novice in članki iz zdravja

,

ki jih

želite prejemati.

Vpišite vaš e-mail naslov :
Prijava

Naroči se na RSS novice
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www.viva.si

Stran/Termin:

Piškotki

Viva revija za boljše življenje
,

Copyright

©

|

Litostrojska 52 1000 Ljubljana Telefon ( 01) 58 99 800
,

|

:

2010 VIVA revija za boljše življenje in Studio PEŠEC d.o.o. Vse pravice pridržane.
,
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