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Dostop do arhiva

NAROČILNICA

Pišite nam

Prijava ali registracija

Uredništvo

O podjetju

Oglaševanje

PIŠČANČJA KRILA
PIVKA,
ZAMRZNJENA

Za medije

Vecer.com med priljubljene

KISLA SMETANA
MU, 180G

2,39 EUR

0,81 EUR

z DDV

z DDV

Sreda, 12:56 / 776
17. julij (mali srpan)
2013 (MMXIII)

Naslovnica

Slovenija

Svet

Vecer.com domača stran

Gospodarstvo

Vreme po Sloveniji:

Ljubljana
pretežno jasno
24 °C

Več kot 16 tisoč
prijateljev ...

Kultura

Šport

Črna kronika

Zanimivosti

Vreme

Lent 2013

Datum: 29.6.2013 - Stran: PODRAVJE

Mladi preučujejo ptice
Te dni na Ptuju poteka mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki ga organizira
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Zaključna predstavitev bo v
torek naslednji teden, 2. julija, ob 16. uri v prostorih Osnovne šole Breg na Ptuju.
Mladi se na taboru učijo prepoznavanja ptic in načinov njihovega raziskovanja, se
seznanjajo z naravovarstveno tematiko ter izmenjujejo ideje in izkušnje z vrstniki,
ki jim je skupno zanimanje za ptice in naravo...

Prikazanih je samo 36 % članka.
(Celotna dolžina: 1366 znakov)

Preberi
Pošlji po mailu
Dodaj med priljubljene
PDA / GSM povezava
- Prilagodi pisavo
Ste bili priča dogodku?
Pošljite nam svojo plat zgodbe,
morebitne slike, videe...
Imate novico, zgodbo,
fotografijo?
Pokličite na brezplačno
telefonsko številko

Prijava:
Kako pridobiti dostop do razširjenih
vsebin?

Uporabnik:
Geslo:

Pridružite se nam
Spremljajte nas

Več informacij o novih naročniških
paketih Večer plus in eVečer najdete
po spletni strani:
Ste pozabili geslo?

MNENJA ...
ODMEV:

DANES:

S pogumom

Sveti gral

Sonja P. Ratajc

Matija Stepišnik

ODMEV:

DANES:

Dovolj je
račun

Modro
Elizabeta Planinšič

Jelka Zupanič

Več ...

AKTUALNI VIDEO PRISPEVKI

www.Vecer.com/PLUS
Zaradi izbruha
vulkana 200 ljudi
zapustilo domove

Slavko Podbrežnik

FOTO in Njihov revir
je vsa Slovenija
(15.7.2013 18:38:00)

(15.7.2013 19:55:00)

Maribor na Malto po
zmago
(15.7.2013 14:05:00)

FOTO in Atraktivno
na stezi, v gozdu, v
zraku
(15.7.2013 11:50:00)

Všeč mi je

4

Pošlji

Lestvica TOP video prispevkov ...

Pošlji na Twitter:
ZADNJI ČLANKI:

http://www.vecer.com/clanekpod2013062905931594
To povezavo uporabite, kadar želite vključiti povezavo do članka
na svojem blogu, forumu ali drugih spletnih straneh.

Od poganstva do
krščanstva
V Kicarju se (še)
bojijo težav z vodo
Civilnim
iniciativam na pot
Poletni čas v
ptujski knjižnici
Je v ptujski
bolnišnici tiha
stavka?

Komentarji obiskovalcev :

Sveta Ana
praznuje
Zgodbe so kot
semena
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(brez komentarjev)

Na Televiziji Ptuj
ta konec tedna
Z drevesi do
sence na
pokopališču
Dravski objekti
brez večjih
poškodb

Vaš komentar:
Vabimo vas, da napišete svoje mnenje, komentar ali pripombo k članku.
Komentarji, ki vsebujejo HTTP v besedilu, ne bodo prikazani. Če želite v komentarju objaviti povezavo,
jo napišite brez HTTP.
(ime)
(email)
Na email naslov boste dodili obvestila o nadaljevanju razprave...

(internetni naslov)
Avtorji blogov in drugi osebnih strani vpišite v to polje svoj internetni naslov.

VOX POPULI

Kako komentirate odločitve vrhunskih
slovenskih športnikov, nazadnje košarkarja
Bena Udriha, ki zavrnejo igranje za slovensko
reprezentanco?
To kaže na stanje v državi in da je zamrl
nacionalni ponos.
Nekateri športniki se, kot kaže, odločajo
glede na koristi, ki jih imajo.
Vsak športnik ima pravico do takšne
odločitve.
Razumem jih, sistem tekmovanj je zgrešen,
saj košarkarji praktično nimajo dopusta.
Poleg vsebine komentarja bo objavljeno vaše ime, internetna povezava, naslov IP in domena. E-mail ne bo
viden nikomur, podjetje Večer pa ga bo uporabilo zgolj za interno komunikacijo in ga v skladu z zakonom
ZVOP-1 ne bo posredovalo tretjim osebam. S klikom na gumb Pošljite komentar se strinjate z objavo podatkov.

Nimam mnenja.
Rezultati in komentarji | Arhiv

Po objavi ima avtor komentarja možnost svoj komentar kadarkoli izbrisati. Ikona za izbris se pojavi samo pri
komentarjih, kjer sta IP uporabnika in IP pisca komentarja enaka. Drugi te ikone ne vidijo.

BOB DNEVA

Goran Novković, svetovalec generalnega
direktorja Gospodarske zbornice Slovenije:
"Resni investitorji so povsod, tako kot so povsod
barabe. Tudi doma."
Komentiraj ...

KOMENTARJI IN OCENE

Zadnji komentarji
Najbolj komentirani članki tedna
Najbolj brani članki tedna, meseca, leta
Najbolje ocenjeni članki tedna
Najboljši komentarji tedna, meseca
Bonbon.si
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Le kako sta pristala
skupaj?

Visoki odmerki
protibolečinskih
zdravil lahko
povzročijo srčni
napad

Znanstveniki razkrili
strukturo notranjega
ovoja virusa hiv

Z električno
stimulacijo možganov
do lažjega učenja
matematike
www.Bonbon.si

OSEBNOSTI DNEVA

Beno Udrih
košarkar

Seksi:

Pameten:

Pošten:

Izberite lastnost, ki po vašem mnenju najbolje opisuje
osebnost dneva in kliknite na zeleno (glas ZA) ali rdečo
(glas PROTI) ikono. Glasujete lahko samo enkrat na dan.

Seksi:

13%

87%

Pameten:

40%

Lestvica osebnosti dneva ...

60%

Pošten:

13%

87%

Skupaj glasov: 478

GALERIJE

50. Pivo in cvetje v Laškem

Imagine cup 2013

Rogovi iz Pamplone

Mis Slovenije 2013 je
izbrana

AirPower 2013 v Zeltwegu

Fotografirali so "super
Luno"
Več galerij ...

Tednik 7DNI

12 razlogov za našo
posebnost
1 Slepič ni evolucijska
pomota Slepič ima
precej slabo javno
podobo, najverjetneje...

"Predolgo smo delali
molče"
Da so preobremenjeni
in da jih je premalo, da
delajo v razmerah, v
katerih ne morejo... >>

>>

Ko Pohorci skup
stopijo

"Življenje, mar ni
čudovito?"
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V Mariboru vročina,
sopara puhti iz betona.
Na Rogli hlad, celo
nekaj kapelj dežja... >>
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- Kako sta si z Marlene
Dietrich blizu? Najdete
podobnosti z nemškoameriško... >>
www.7DNI.com

NAŠ DOM

Luksuzen apartma v
Zadru naprodaj
V okviru projekta
Rezidence Sonia se
nahaja 187 luksuznih...

Kakšne bloke gradijo
na Floridi?
Tam, kjer ne poznajo
zim in je pogled na
morje nekaj
vsakdanjega... >>

>>

Slovaški oblaki
Zofa Cirrus narejena v
stilu oblakov in pod
katero se je... >>

Les se vrača
V minimaistično
opremljena stanovanja
se ponovno vrača les.
Vse... >>

www.NASDOM.net

ALI STE
VEDELI

... da človek prej umre od
pomanjkanja spanca, kot od
lakote? Človek lahko vzdrži 10
dni brez spanca, brez hrane pa
nekaj tednov.

Portal za ljubitelje
malih živali

vesna

Peter

Marijana

Iztok

lini

Dena

�

Pošljite sliko svojega hišnega ljubljen ka ali pa ocenite
fotografije drugih obiskovalcev.

ZABAVA

Klepetalnica
Barvni
horoskop
Horoskop
po urah
Prerokovanja
Slovar sanj
Bioritem

Imena za
novorojenčka
Detektor laži
LOTO
Ujemanja
eČestitke

Dnevni horoskop
Kaj zvezde govore o vaši prihodnosti?
Toti list
Zabavnejša plat življenja
VEČEROVE AKCIJE, PRILOGE, DOSJEJI

Bobu bob
Večernica
Očistimo packe v naravi
Poletna fotografija: 2010, 2009, 2008
Pustna fotografija: 2013
Spletni dosjeji:
Eurosong 2012: Baku, Azerbajdžan
Evropska prestolnica kulture 2012
Nogometni klub NK Maribor
Prašičja gripa
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Lokacijske novice
Valentinov barometer
Večerov piknik

Vaš naslov IP: 95.176.211.162 - Splošni pogoji uporabe Vecer.com - Cenik storitev Vecer.com - O piškotkih ...

Pišite nam

Uredništvo

O podjetju

Časopisno založniško podjetje
VEČER, d.d.
Ulica slovenske osamosvojitve 2
2504 Maribor

Oglaševanje

Za medije

Tel.: 02 / 23 53 500
Fax.: 02 / 23 53 368
TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: SI50611631
Matična št.: 5048362000

Nastavite Vecer.com za domačo stran

Dodajte Vecer.com med priljubljene
Skrbnik: WEBMASTER (blog)
Informacije: 02 23 53 318

Podatki o obiskanosti:
Gemius.com

Vecer.com
na Facebooku

Vecer.com
na Twitterju

Vecer.com
na YouTube

Vse z naročniškimi
razmerji urejate na naslovu
narocnina@vecer.com
ali revije@vecer.com
ali po telefonu 02 23 53 324.

Črtne kode: ponedeljek: 9770350497102 - torek: 9770350497119 - sreda: 9770350497126 - četrtek: 9770350497133 - petek: 9770350497140 - sobota: 9770350497157
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