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Opazili s(m)o: Živali Lile Prap voznike pozivajo k
previdnosti

Andreja Šalamun

Finance 146/2012
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Plakati s prikupnimi živalmi, ki

prečkajo cesto na prehodu za

pešce - pri njihovem

oblikovanju sta sodelovala

Lila Prap in Zvone Kosovelj -,

bodo krasili Slovenijo vsaj še

14 dni, ponekod tudi dlje. So

del 86 tisoč evrov vrednega

projekta Živali in promet, s

krajšim imenom Stopjež, ki

ga je v sodelovanju s

švicarskim partnerjem

Stiftung Pro Lutra (ta je

primaknil 90 odstotkov

potrebnega denarja) izvedla

Lutra, inštitut za ohranjanje

naravne dediščine. Glavni cilj

projekta je opozoriti ljudi, da

so na cesti tudi živali, in jih

spodbuditi k previdni in varni

vožnji. Poleg plakatov (te je

za polovično ceno izdelal Tam-tam) so na Lutri izdelali tudi zloženke, nalepke za

zadnjo stran avtomobila in majice, pripravljajo pa tudi študijo o prometu in živalih ter

priročnik, ki bo v pomoč predvsem načrtovalcem cest. »Ker bodo živali na cesti

umirale tudi po končanem projektu, iščemo partnerja, ki bi nas finančno podprl pri

ozaveščanju ljudi o nevarnosti, ki preži na živali na cestah,« pravi Marjana Hönigsfeld

Adamič iz Lutre.
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Vaša ocena:

Slabo  Dobro
Povprečna ocena 5.00 ( 1 ocen )

Slabo  Dobro

 Tiskaj    Shrani    Pošlji

 Napaka

 OGLAS

Zadnje novice

10:55 Japonski Sharp bo
odpustil pet tisoč
zaposlenih

10:52 Evropski borzni indeksi
rahlo negativni

10:30 Opazili s(m)o: ''Tovšakova
bo poplačala delavce''[4]

10:22 LJSE: Val rasti delnic SBI
TOP dodal odstotek in
pol[4]

10:12 Bo Draghi spet zagnal
tiskarno evrov?[3]

Vse novice

Iščete evropska
sredstva?

Pomagamo vam
poiskati in
pridobiti
povratna in

nepovratna sredstva!

Kristalna palača BTC
Sprehodi se po
Nakupovalni
galeriji in

sodeluj v nagradni igri.

Oglasi Finance.si

Radar

Obveščajte me...

O  rub r ik ah :

Trženje

 Potrdi 

 OGLAS

Anketa

Koliko ste zapravili na letošnjih
razprodajah?

Manj kot 100 evrov

Manj kot 200 evrov

Manj kot 300 evrov

Manj kot 500 evrov

Več kot 500 evrov
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