PARKIRIŠČE ZA KOLESA OB ŠOLI

Spoštovani starši,
z veseljem ugotavljamo, da je na naši šoli čedalje več učencev, ki se vozijo v šolo s kolesi in
skiroji. K temu prispeva tudi obsežen in kvaliteten program prometne vzgoje na šoli, s katerim
vzpodbujamo mobilnost v povezavi z gibanjem. Ob tem se srečujemo s problemom, da v
sklopu šole ne razpolagamo z ustrezno velikim prostorom za hrambo tovrstnih prevoznih
sredstev. Sicer bo v sklopu investicije, ki se zaključuje, urejena kolesarnica, ki pa s površino
22,5 m² ne zadostuje našim potrebam. Zato bo kolesarnica namenjena hrambi skirojev, za
kolesa pa želimo urediti parkirišče na delu zelenice pred šolo na Iztokovi ulici.
Zakaj parkirišče in ne kolesarnice? Kolesarnica pomeni pokrito parkirišče s konstrukcijo in
streho in predstavlja finančno konstrukcijo, ki je ne zmoremo.
V nadaljevanju navajamo ključne podatke za ureditev parkirišča za kolesa.
1. Gradbena dela za ureditev tal

30 m²

8.959,74 €

2. Dobava in montaža stojal za kolesa
obrnjen U profil iz jeklene pocinkane cevi

25 kom

1.982,50 €

3. Dobava in montaža stojal za kolesa
REK 1D

3 komplete

3.996,72 €

Točki 2 in 3 se izključujeta, možna je ena ali druga. Obe omogočata hrambo do 80 koles.
Iz predhodnih podatkov je razvidno, da znaša strošek načrtovanega parkirišča za kolesa
10.942,24 € (ob upoštevanju točk 1 + 2) ali 12.956,46 € (ob upoštevanju točk 2 + 3).
Navedene vrednosti so podane na osnovi zbranih ponudb. Ker iščemo najugodnejše rešitve s
postavitvenega in finančnega vidika, se bodo navedeni podatki lahko spreminjali.
V kolikor bi želeli postaviti kolesarnico (model STRELA), ki vključuje jekleno konstrukcijo in
streho, se finančni vložek poveča za 18.178,00 €.
Če želimo namero uresničiti, potrebujemo vašo pomoč. Sredstva želimo zbrati z donacijami,
zato vas vabimo k sodelovanju. Prvi pomemben prispevek bo predstavljal izkupiček na božično
novoletnem bazarju, ki bo 2. decembra 2019. Del sredstev bo prispeval šolski sklad, kjer glavni

vir prihodkov predstavljajo zbiralne akcije starega papirja. Preostali del sredstev pričakujemo
od podjetij in vaših osebnih prispevkov.
Sredstva se bodo zbirala na računu šole.
Podračun pri UJP: 01270-6030668040, referenca SI 00 2921100
O višini zbranih sredstev vas bomo na šolski spletni strani sproti obveščali.
Za vse informacije ali dodatne predloge smo na voljo na mobilni številki 031 616 630 ali
elektronskem naslovu sonja.filipic@guest.arnes.si.
Z deli bomo začeli takoj, ko bodo finančne in vremenske razmere dopuščale. Parkirišče za
kolesa želimo urediti do prihoda pomladi.
Skupaj še nadalje spodbujajmo trajnostno mobilnost.
Učenci in učitelji z ravnateljico mag. Sonjo Filipič

NAČRT PARKIRIŠČA ZA KOLESA

Otroci se množično vozijo v šolo

