POROČILO – Natečaj Javni prevoz je kul!
Podatki o razredni skupnosti in srednji šoli :
Naziv šole : Gimnazija Novo mesto
Naslov šole : Seidlova ulica 9
Poštna št. in kraj: 8000 Novo mesto
Razred : 3.D (Ana Cirnski, Tjaša Frey-Gorše, Petra Lesjak)
Podatki o mentorju (v kolikor ga razred ima):
Ime in priimek mentorja : Marinka Kovač
Naziv šole: Gimnazija Novo mesto
Ulica in hišna št: Seidlova ulica 9
Poštna št. in kraj: 8000 Novo mesto
1.

Naslov projekta:

Čas je za preokret, bodi za javni promet!
2.

Doseganje ciljev projekta:

Cilj našega projekta je bil pripraviti tako mlajšo, kot tudi starejšo generacijo k večji uporabi javnega
prometa, jim predstaviti slabe strani prevelikega prometa (še zlasti zaradi zasebnih avtomobilov) v mestih
in ponuditi naše rešitve problema. Zasnovale smo zloženko in plakat, ki s naj bi spodbudila ljudi k večji
uporabi mestnih avtobusov in omejitvi vožnje z osebnim vozilom. Izvedba natisa zloženk in plakatov pa je
trenutno še v teku, saj se z mestno občino Novo mesto dogovarjamo o finančni pomoči.
3.

Podrobnejši opis poteka aktivnosti:

Sprva smo se z anketo lotile raziskave trenutnega stanja na področju (ne)uporabe javnega prevoza na
območju Novega mesta. Z analizo rezultatov smo lahko ugotovile, kje so vzroki za to, da se ljudje
pogosteje ne poslužujejo javnega prevoza, kaj pri njem pogrešajo in kaj bi jih pritegnilo, da ga uporabijo.
Rezultati so jasno pokazali tudi to, da je avto daleč najbolj uporabljeno in priljubljeno prevozno sredstvo.
Največkrat pa se v njem pelje ena sama oseba, kar pa je zelo zaskrbljujoče.
Ker se zavedamo, da je osveščanje zelo pomembno že v najmlajši dobi, smo se povezale z Osnovno šolo
Grm iz Novega mesta, natančneje z likovnim krožkom 2. razreda. Otrokom smo pripravile nalogo, naj
naslikajo avtomobil skupaj z onesnaženim, sivim okoljem, ter avtobus v živih, prijetnih barvah. Na ta način
so otroci spoznali, kaj za okolje predstavlja preveč avtomobilov in kaj uporaba javnega prevoza. Izmed
nastalih umetnin pa smo izbrale dve najboljši in ju tudi uporabile pri izdelavi zloženke in plakata.
Med projektom smo se ves čas izobraževale na področju problemov, povzročenih s strani prometa.
Izvedele smo, kaj predstavljajo izpusti strupenih snovi in CO2 za naše okolje in kakšne spremembe bi bile
možne, če bi izpuste teh snovi zmanjšali. Ugotovile smo tudi, kakšne posledice prinašajo okoljski problemi
našemu zdravju.
4.

Čas trajanja aktivnosti:

Idejo smo zasnovale v začetku februarja, do konca istega meseca izvedle anketo, nato pa v marcu izvedle
projekt z osnovnošolci, izbrale najboljši deli in naredile osnutke plakatov. Analizirale smo rezultate ankete
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in se dodobra seznanile z okoljsko problematiko. V aprilu smo dodelale ideje glede plakatov in izdelale še
zloženko ter sestavile moto. Zasnutke smo predstavile občini Novo mesto, skupaj s prošnjo za finančno
pomoč, vendar se zaradi slabega odziva in prenatrpanih urnikov še vedno dogovarjamo za sestanek. Na
sestanku nameravamo mestno občino povabiti k aktivnemu sodelovanju, se pogovoriti o uresničitvi naših
idej in njihovemu nadgrajevanju.
5.

Rezultati:

Kot enega izmed najpomembnejših rezultatov lahko štejemo to, da smo ljudi spodbudile k razmišljanju o
okoljskih problemih. Ko smo izračunale približni izpust osebnega avtomobila CO2 letno in ga posredovale
javnosti je bila le-ta ogorčena. Večina ljudi ni veliko razmišljala, kaj za okolje pomeni vsakodnevno
prevoženih (cca.) 30km. Skupaj z razredničarko na Osnovni šoli Grm smo skušale to skrb razširiti tudi na
mlajšo generacijo. Ko je opazila, da to otroke precej zanima, je sklenila, da bo organizirala razstavo na
temo okoljskih problemov. Razstava se bo odvijala prihodnji teden. Vsekakor se nam zdi pomembno, da
se v ta projekt vključuje tudi mestna občina Novo mesto, saj bomo lahko le z njihovo pomočjo prodrle širše
v javnost. Mislimo, da smo dosegle spremembo v javnosti, pa čeprav le za kanček, seveda pa v bližnji
prihodnosti stremimo tudi k bolj oprijemljivim rezultatom. Prizadevamo si, da bi naši jumbo plakati
opozarjali na okoljske spremembe po celotnem Novem mestu in okolici.
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