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Za uporabnike bo bolj prijazno
nedelja, 29. oktober 2017

Po prenovi igrišča pri Podružnični šoli Ledine pred dvema letoma se do konca letošnjega leta obeta še
dodatna ureditev območja s preplastitvijo dela igrišča in tekalne steze, dodatno ureditvijo
odvodnjavanja in brežine z zatravitvijo in zasaditvijo žive meje proti parkirišču.
NOVA GORICA Igrišče ob Podružnični šoli Ledine ob lepem vremenu med odmori v dopoldanskem času,
predvsem pa v času podaljšanega bivanja po pouku uporabljajo učenci, v popoldanskem času pa je
namenjeno tudi zunanjim uporabnikom. Pred dvema letoma je bilo prenovljeno. Denar za prenovo je
takrat zagotovila šola iz svojih presežkov. Vsega pa ni bilo mogoče urediti.
>

Z rebalansom občinskega proračuna za leto 2017 so zagotovili 50.000 evrov za preplastitev igrišča in
postavitev pitnika. Pobudo za to je dal občinski svetnik Simon Rosič v imenu svetniške skupine Goriška.si.
“Nova Gorica je brez javno dostopnega igrišča z varno podlago, ki preprečuje poškodbe. To je eden od
korakov v smeri, da se ta športni parkec uredi po vzoru dobre prakse iz bližnjega Šempetra,” je svojo
pobudo utemeljil Rosič.

Naložba bo končana še letos
Rosič je pred kratkim postavil vprašanje občinski upravi, v kakšni fazi je ta projekt oziroma kdaj se bodo
začela konkretna dela na terenu.
“Projekt ureditve nogometnega športnega igrišča pri OŠ Ledine je v fazi zbiranja ponudb. Rešitev, ki jo je
pripravila projektantka, obsega izvedbo potrebnih del za kvalitetno ureditev v okviru razpoložljivih sredstev.
Investicija bo izvedena v letu 2017,” so sporočili iz občinske projektne pisarne.
Projekt predvideva preplastitev igrišča za nogomet in tekalne steze, ureditev odvodnje zemljišča na delu
nogometnega igrišča in tekalne steze, kjer nagib ponekod ni ustrezen, ureditev brežine na vogalu
nogometnega igrišča s ponovno zatravitvijo in zasaditev žive meje, ki bo območje igrišča ločila od bližnjega
parkirišča.

Padci ne bodo več tako boleči
“Ne gre za prenovo. Ta je bila izvedena pred dvema letoma, ampak za to, da se igrišče preplasti s plastično
maso, ki ublaži padce. Trend je, da se igrišča opremlja s takšno podlago,” je povedal Janez Kobe, ravnatelj
Osnovne šole Milojke Štrukelj, pod katero sodi tudi podružnična šola Ledine.
Omenil je še, da je bila že pred tremi leti z občino izdelana projektna naloga za ureditev območja igrišča in
bližnje okolice. Nekaj so po fazah že uredili, nekaj pa še čaka in bodo uredili z občinskim denarjem.

