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Bolje za šolarje in stanovalce
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Igrišče ob podružnični osnovni šoli Ledine, ki ga uporabljajo tudi bližnji stanovalci, bo občina postopoma
uredila. Na pobudo svetnika Goriške.si Simona Rosiča bo letos za to namenila 50.000 evrov. Župan Matej
Arčon je napovedal, da bodo jeseni preplastili nogometno igrišče in postavili pitnik. “Ostalo bo na vrsti v
okviru urejanja Cankarjevega naselja,” napoveduje.
NOVA GORICA > Športno igrišče ob podružnični šoli Ledine so začeli obnavljati že pred nekaj leti, ko so
asfaltirali igrišče za mali nogomet in uredili hribček ter peš poti. To je prvi korak v bistveno širšemu
projektu: tam načrtujejo obnoviti še sosednje košarkarsko igrišče, postaviti javno razsvetljavo, pitnike,
območje pa morda tudi ograditi. Kot je že pred časom pojasnil ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Janez Kobe, je
celotna naložba ocenjena na 240.000 do 250.000 evrov. Česar pa šola sama ne zmore, zato se je obnova
ustavila. “Za delno sanacijo smo vložili presežek, ki smo ga imeli. Zdaj presežkov že dolgo nimamo, imamo
pa veliko stroškov z vzdrževanjem, denimo stavbe matične šole,” je pojasnil ravnatelj. Igrišče dopoldne
uporabljajo učenci, popoldne pa je odprto za ostale prebivalce, predvsem stanovalce bližnjih blokov in
vrstnih hiš.

Jeseni umetna masa na igrišču in pitnik
Tako na šoli kot tudi na mestni občini in v krajevni skupnosti Nova Gorica ter sosednji prebivalci se strinjajo,
da bi bilo smiselno obnovo nadaljevati. Tudi zato je svetnik Goriške.si Simon Rosič prepričan, da bi lahko
tam uredili nekakšen mestni športno rekreacijski park odprtega tipa. Zato je predlagal, da bi igrišči za
nogomet in košarko, ki imata zdaj asfaltno podlago, preplastiti z umetno maso, ki je za uporabnike bolj
prijazna in tudi bolj varna, saj se na njej bistveno zmanjša možnost poškodb. “S krajevno skupnostjo,
občino, šolo in stanovalci smo se strinjali, da gre za dobro idejo in da bi bil čas, da bi, upoštevajoč že
narejene načrte iz preteklosti, po manjših oziroma postopnih korakih uresničili idejo oziroma dokončali
začeto delo,” je predlog utemeljil Rosič. To se bo v kratkem zgodilo. Na njegovo pobudo so namreč mestni
svetniki pred kratkim v rebalansu proračuna za letošnje leto za nadaljevanje obnove namenili 50.000 evrov.
“Del se bomo lotili jeseni,” potrjuje novogoriški župan Matej Arčon in pojasnjuje, da bodo v prvi fazi z
umetno maso preplastili nogometno igrišče in postavili pitnik. Za ostalo letos ne bo dovolj denarja.
Je pa Arčon dodal, da bi lahko obnovo igrišča nadaljevali v okviru načrtovane celovite prenove tako
imenovanega Cankarjevega naselja, torej območja Ulice Gradnikove brigade in Cankarjeve ulice, ki bo po
navedbah oddelka občine za družbene dejavnosti “vključevala prenovo odprtih javnih površin, torej tudi
otroška in športna igrišča na tem območju”.

Nadaljevali naj bi prihodnje leto
Tudi v oddelku podpirajo pobudo o nadaljnji obnovi igrišča, saj ima idealno lokacijo, je v uporabi
nepretrgoma ves dan, za šolarje in za občane. Občina naj bi v okviru celostnih teritorialnih naložb denar
države za obnovo naselja dobila prihodnje leto, takrat bi lahko nadaljevala tudi obnovo omenjenega igrišča.

Zdaj sta v Novi Gorici igrišči z varnima podlagama le ob OŠ Kozara in OŠ Milojke Štrukelj, a sta obe zaprtega
tipa. Tisto ob šoli Ledine pa bo odprto. Ravnatelje Kobe namreč meni, da ga ni smiselno ograditi kot
predvideva projekt, pač pa ograjo postaviti le med igriščem in parkiriščem.

