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Ideja naloge – naslov:

PRENASIČENO ŠOLSKO PARKIRIŠČE
Panoga:

Varnost v cestnem prometu

Avtorja:

Matic Kolenc (14 let) in Ambrož Rijavec (14 let)

OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
Mentor:
Mojca Milone
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Temeljni cilj inovativne ideje:

Izdelati signalizacijo, ki javlja lokacijo in število prostih mest
na nepreglednih parkiriščih zaradi večje varnosti vseh
udeležencev.
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Zahvala:
Zahvaljujeva se mentorici za pomoč in nasvete in ravnatelju šole za nabavljen material
za izdelek.
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POVZETEK

Naša šola šteje več kot 500 učencev in vsako jutro veliko staršev pripelje svoje
otroke v šolo z osebnimi avtomobili. Zato se na našem šolskem parkirišču vsako
jutro pojavi nepopisna gneča. Delavci šole zato pogosto ne najdejo parkirnih
mest. Odločila sva se, da poskusiva rešiti ta problem. Po pogovoru z delavci šole
in starši sva ugotovila, da je problem našega parkirišča v tem, da je v etaži više od
ceste. To onemogoča vpogled na stanje na parkirišču.
Po dolgem razmisleku se nama je pojavila zamisel, kako izdelati napravo, ki bi
grafično prikazovala stanje na parkirišču. Odločila sva se, da to uprizoriva na
prikazovalni tabli, na kateri bi bili nameščeni svetlobni signali, ki bi voznikom
sporočal staje na parkirišču. Vozniki bi tako pravočasno-že iz glavne ceste
ugotovili stanje na parkirišču. Tako ne bi po nepotrebnem vozili na parkirišče in
posledično ne bi povzročali gneče. Na parkirna mesta bi vgradili senzorje kateri
bi aktivirali lučke in voznikom sporočali koliko mest je prostih in kje se nahajajo.
V najinem primeru sva se odločila za mehanski način izvedbe, ki je lažji in cenejši
za izvedbo. Maketo naprave sva tudi izdelala in preizkusila, ter bila z rezultati
izredno zadovoljna. Misliva, ta bi tak mehansko –elektronski javljalnik lahko
pomagal marsikje voznikom pri obveščanju stanj parkirišč, še posebno tam, kjer
so parkirišča velika in iz strani zornega kota voznika je iskanje prostih mest pravi
labirint.

Matic in Ambrož
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PROBLEM

Problem naju je spodbudil v iskanje rešitve, kajti vsako jutro šolsko parkirišče povzroča
veliko nejevolje med uslužbenci šole in starši. Vozniki, ki prihajajo iz glavne ceste na
parkirišče, vstopajo preko klančine s 8% naklonom. Že tu in na samem parkirišču
naletijo na veliko ovir:
• avtomobili, ki zapuščajo parkirišče,
• avtomobili, ki obračajo na parkirišču,
• avtomobili, ki čakajo na parkirna mesta,
• avtomobili, ki so površno parkirani (za na hitro:>) in zasedejo celo dve parkirni
mesti,
• otroci, ki prečkajo parkirišče, kolesarji,…ipd..
Vse to pomeni za voznike in druge udeležence nevarnost in izgubo dragocenih jutranjih
minut.

Slika1: Vsakodnevni vrvež na šolskem parkirišču ob 7:50, še posebno ob slabem vremenu
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REŠITEV
Najina ideja je bila v tem kako lahko vozniki že iz glavne ceste prepoznajo stanje na
parkirišču. Želela sva dokazati, da lahko z mehanskimi stikali in elektronskim vezjem
prikažemo stanje parkirišča, ki bo vidno že iz večje razdalje. Maketa »pametnega
parkirišča«, naj bi bila sestavljena iz dveh enot: kontaktorji na maketi parkirišča in
prikazovalnik mest z led diodami, ki bi javljala lego in število prostih mest.

Na tak način bi vozniki v primeru možnosti parkiranja zapeljali na parkirišče ali pa bi v
nasprotnem primeru naredili še en obhod okoli šole in počakali na prosta mesta. Tako
bi na parkirišču zmanjšali gnečo in povečali varnost pešcev, ki ga prečkajo.

Slika2: Najin končni izdelek
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TEORETIČNI DEL
Informacije o parkiriščih smo iskali na spletu saj sva želela ugotoviti, če so na razpolago
v bližnji okolici šole parkirišča in parkirna mesta, zato da bi avtomobile usmerjali na ta
področja. Ugotovila sva tudi, da je mestna občina Nova Gorica za parkiranje na javnih
parkiriščih občine uvedla abonentske kartice. Glede na parkirišča šol v centru Nove
Gorice sva ugotovila, da imajo osnovne in srednje šole v Novi Gorici v večini parkirišča
za delavce organizirana tako, da so zaščitena z zapornico, ki preprečuje zasedenost
parkirišča in omogoča urejeno parkiranje. Naše šolsko parkirišče pa je prijazno tudi za
vse starše, ki imajo otroke na naši šoli saj v vsakem trenutku omogoča parkiranje. Veliko
staršev tudi malomarno ustavi svoje avtomobile skoraj čez dve parkirni stezi in
pospremi svojega otroka v šolo. Vse to povzroča v kaotičnem jutranjem vrvežu dodatne
zaplete.
UGOTOVILA SVA, DA JE:
1. Skupno je na našem parkirišču in okolici:
• 33 prostih mest-parkirišče
• 7 okolica telovadnice

Slika3: Graf prikazuje pozicijo parkirišč v okolici šole

2. Pozanimala sva se o številu otrok na naši šoli in o načinih prihoda v šolo, ker sva
sumila, da največ jutranjega prometa povzročajo ravno staršev otrok, ki jih pripeljejo v
šolo.

Slika4: Graf-načini prihoda v šolo

Iz grafa razberemo, da velik delež učencev pripeljejo starši v šolo z avtomobili.
Predvsem velja za otoke v vrtcu in prvi triadi OŠ. Skupno sva ocenila, da je teh otrok
okoli 150.

5

3. Šolsko parkirišče uporabljajo; delavci šole (učitelji, tehnično osebje, uslužbenci v
kuhinji, vodstvo šole, drugi strokovni delavci) in starši. Pogosto na šolskem parkirišču
zasledimo še: večja vozila, ki dovažajo pisarniški material, poštne storitve, servisiranje
avtomatov za napitke…
Na naši šoli pa je zaposlenih 91 delavcev, ki se skoraj vsi pripeljejo s svojim
avtomobilom. Okoli 150 učencev starši pripeljejo v šolo z avtomobili. To število ni točno,
odvisno pa je predvsem od letnega časa, vremenskih razmer in od tega, ali opazujemo
parkirišče v začetku šolskega leta in ob katerem času.

Slika 5 : Graf, ki prikazuje, kdo in kdaj zaseda šolsko parkirišče.

4. V kateri uri dneva lahko pričakujemo najbolj zasedeno parkirišče?
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Del_1
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*
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*

V časovnici lahko razberemo, da imamo tri kritične ure:
• Začetek pouka OŠ (8:00)
• Zaključek OŠ (13:00)
• Zaključek –delavci šole, vrtec, podaljšano bivanje (15-16h)
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Slika 6: Kako iz takšnega parkirišča, kateri pravilniki določajo normative na parkiriščih?

Ko sva preučevala minimalne in tehnične pogoje za parkirišča, sva naletela na
informacije oziroma pravilnik, ki ga določa Ministrstvo za okolje in prostor ter
ministrstva za promet vendar so se podatki nanašali predvsem na parkirišča za tovorna
vozila in to za fizične ali pravne osebe, ki imajo licenco za opravljanje prevoza oseba ali
stvari. Torej je mišljeno predvsem na prevoznike, ki morajo obvezno poskrbeti za svoja
vozila, ki jih uporabljajo za delo in jim zagotoviti parkirna mesta, ki ne ovirajo javnega
prometa.
Drugih podatkov v pravilniku za parkirišča javnih ustanov in stanovanjskih blokov, nisva
zasledila. Predvsem so nas zanimali podatki, ki postavljajo velikosti parkirnega mesta in
število parkirišč glede na število zaposlenih.
UGOTOVITEV: Glede na vse te podatke o številu, časovnih terminih in določitvah sva se
odločila, da nama ne preostane drugega, kot da urejava promet na parkirišču preko
javljalnika prostih mest, ki bi voznike obveščal o tem, ali se jim splača zapeljati na višjo
etažo in iskati parkirno mesto. Usmerjanje voznikov na parkirišča v okolici šole bi prišlo
v poštev le v primeru, če se na šoli odvijajo razni seminarji ali večje prireditve in je
šolsko parkirišče že popolnoma zasedeno.
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EMIRIČNI DEL - PRAKTIČNI DEL
Najine ideje sva se lotila premišljeno, najprej sva se sprehodila po parkirišču in
izmerila s koraki dimenzije našega parkirišča in si zabeležila. V razredu sva
skicirala maketo že razmišljala o načinih označevanja in ugotavljanja prostih
mest.

Slika 7 : Ambrož, ki s koraki meri dimenzije šolskega parkirišča

PRAKTIČNI POSTOPKI DELA

Skiciranje
-svinčnik
-papir
Zarisovanje
-svinčnik
-ravnilo
-meter
Žaganje
-ročna žaga
-vibracijska žaga
Vrtanje
-ročni vrtalni strojček
-električni vrtalni stroj

Brušenje
-brusilni papir
-brusilni stroj

Žebljčenje
-kladivo
-žeblji
Vijačenje
-izvijač
-vijaki
Lepljenje
-lepilo
-svore
Spajkanje
-spajkalo
-žice
-barvne led diode
Barvanje
-barva
-čopič
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1. Narisala sva skico, pri kateri sva bila
pozorna predvsem na dimenzije, saj sva
skušala prikazati pravilno razmerje med
parkirišči kot so v resnici. Za načrt sva
porabila kar nekaj časa, saj je zelo
pomemben pri poteku delovnih faz.

Slika 8: Skica parkirišča

2. Določila sva način delovanja naprave.
Zapornico bi avtomobil s svojo težo spustil
in sprožil stikalo. Stikalo pa bi preko kablov
informacijo poslalo v nadzorno ploščo, ki bi
voznikom pokazala da je mesto zasedeno.

Slika 9: Zarisovanje na material

3. Ko sva naredila ta del, sva se lotila ploščadi (kjer bi bilo parkirišče) Ploščad je
bila narejena iz vezane plošče (d=5mm).

Slika 10 : Izdelava cestišča in klančin iz vezane plošče
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4. V ploščad sva urezala luknje za zapornico, in jih nato tudi izdelala. Pri izdelavi
zapornice sva morala paziti, da se le ta točno prilega luknji, ter da ni pretežka
da je vzmet ki je v stikalu ne bi mogla dvigniti. Zapornice sva pritrdila z
klavirskimi tečaji.

Slika 11: Prikaz pomika zapornice-navzdol

5. Nato sva naredila ploščad, da lahko avto zapelje na prosto mesto.
Pod loputami sva namestila mehanska stikala, ki sva jih povezala skupaj z led
diodami v vezje.

Slika 12: Shema mikro stikal, led diod in napajalne napetosti.
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REZULTATI, UGOTOVITVE IN ZAPLETI
Ugotovila sva, da delovanje najine makete potrjuje, da je rešitev zares v
smeri obveščanja voznikov o stanju parkirišča iz primerne razdalje, da
se lahko odločijo, kako vstopati na parkirišče.
Pozicije so bile pripravljene tako, da je na prostih parkirnih pozicijah
nameščeno mikrostikalo, ki je vgrajeno spodaj, tako da privzdigne
leseno ploščico. Ploščica je s tečaji pritrjena s podlago, ki ji omogočajo
vertikalno gibanje. Ko je stikalo razklenjeno, je v legi 0, torej v tej poziciji
gori zelena led dioda, ki nakazuje prosto mesto. Ko stikalo sklenemo
(obtežimo z avtomobilčkom) se vklopi rdeča led dioda in s tem javi
zasedenost prostora. Na samem začetki vezja je vgrajeno še glavnoklecno stikalo, ki vklaplja in izklaplja celoten električni tokokrog.
Slika13: Lopute s členki

Električni tokokrog napajamo preko baterijske 3V enosmerne napetosti (2 x1,5V).
Vezje nam da možnost prikazovanj dveh stanj;
STANJI
O
1

O

1

Slika 14: Skica delovanja stikala
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Prikazovalna tabla ima toliko pozicij, kolikor je parkirišč. Zaradi velikosti sva se odločila,
da bova prikazala le polovico parkirišča. Na njemu bo skupno 5 prostih parkirnih mest,
ki bodo opremljena s stikali. Tabla ima za vsako pozicijo nameščeni 2 led diodi.

Slika 15: Prikazovalnik, ki ima razporejene led diode kot pozicije parkirišč

Delovanje naprave za javljanje prostih parkirišč najbolj pregledno predstavimo s
pravilnostno tabelo
Primer prostih parkirnih mest

Stanjepozicija
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
1
0
1

Primer zasedenosti parkirišča

Stanjepozicija
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Med delom sva naletela tudi na nekaj zapletov, predvsem zaradi pomanjkljivega znanja
elektrotehnike. Pri tem nama je priskočil na pomoč hišnik Cvetko Bremec.
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ZAKLJUČEK
Najina inovacija nakazuje konkretno rešitev perečega problema, ki ga pogosto zasledimo
tudi v lokalnem kraju. Skozi celoten projekt sva se trudila, da bi naredila prototip, ki naj
bi bil čim bolj podoben kasnejši dejanski napravi.
Naprava je dobra tudi v tem, ker dopušča mnoge izboljšave. V realni izvedbi bi bili lahko
senzorji - čutilniki v mehanski izvedbi kombinirani z brezžičnim prenosom (stikala in
oddajniki) ali kot optični senzorji, vgrajeni v gumijaste plošče, pritrjene na parkirna
mesta. Misliva, da sva dosegla svoj zastavljeni cilj, saj ta naprava lahko dejansko veliko
pripomore k cestni varnosti in uredi promet na parkirišču….ter nudi varnost in strpnost
vsem udeležencem parkirnih površin pred našo šolo.

Slika 16: Primer namestitve-fotomontaža
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VIRI INFORMACIJ:
•
•
•
•

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/ -dostopno 20.3.2013
http://www.cestna-signalizacija.si/mma_bin.php?id=20090121092045 –
dostopno 5.3.2013
http://e-uprava.gov.si/ispo/cestnavarnost/zacetna.ispo - dostopno 5.3.2013

Peter Breznik, Mag. Borut Boc, Franc Jurman, Brane Šimenc, DOBER VOZNIK
BOM: PRIROČNIK, Primotehna, d.o.o, Maribor 2009

PRILOGA: slika končnega izdelka: MAKETA PARKIRIŠČA IN OPOZORILNA TABLA

Pri delu sva uporabljala šolska znanja in izkušnje, ki sva jih pridobila pri predmetih : Tehnika in tehnologija, fizika,
matematika, slovenščina.

Kraj: Solkan
Datum: 15. 3. 2013
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KONČNI IZDELEK:
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