Športnorekreacijski objekt pred OŠ Dobrova
Avgusta so se pričela dela na zunanjih površinah pred Osnovno šolo Dobrova. Občina je
namreč uredila zunanji športnorekreacijskih objekt, ki pa ni namenjen samo šolarjem,
temveč vsem občanom ne glede na njihovo starost. Večgeneracijski prostor tako vse občane
nagovarja h krepitvi telesne zmogljivosti in k aktivnem preživljanju prostega časa.
Skupna vrednost projekta znaša 29.082,46 evrov, v kar 25,89 % pa ga je sofinancirala
Fundacija za šport, ki je zagotovila nepovratna sredstva v višini 7.520,00 evrov ter tako
pomagala Občini pri izvedbi investicije. Fundacija za šport je Občini dodelila sredstva za
uspešno prijavo projekta »Športnorekreacijski objekt na prostem za mladino in odrasle« na
javni razpis na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2020.
Kaj vse pa je investicija vključevala? Na športnorekreacijskem objektu pred glavnim vhodom
v OŠ Dobrova se je zamenjal asfalt, vgrajeni so novi betonski robniki, zarisane so nove talne
označbe za košarkarsko igrišče, odbojko ali igro med dvema ognjema, v okolici igrišča in igral
pa so se uredile travnate površine in osvetlitev. Postavljeno pa je tudi novo telovadno
orodje; kletka, tobogan in peskovnik, na novo pa so se uredile še zaščitne podlage pri
posameznih telovadnih orodjih. Asfaltiranje igrišča in izris označb je prevzelo podjetje ASFALTERČEK d.o.o., za postavitev športne opreme z ureditvijo zaščitnih plošč pa je poskrbelo
podjetje EUROMIX d.o.o. Izvajalec Elektroinstalacije Škof Marko s.p. je dodatno osvetlil
igrišče, urejanje zelenic pa je prevzelo Vrtnarstvo Klemen Trobec s.p.
Občina si prizadeva za prenovo celotnega območja igrišč pri OŠ Dobrova, zato načrtuje
ureditev še drugega dela športne površine. A pot do ponovnega sofinanciranja s strani
Fundacije za šport ne bo lahka, kot so povedali na Občini. Občina se je s projektom »Obnova
dotrajane športne površine« na zunanjem športnem igrišču pri OŠ Dobrova prav tako
prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in
površin za šport v naravi v letu 2020. Prejeta odločba pa je vsebovala obrazložitev, da projekt
ni upravičen do sofinanciranja. Igrišče že zdaj zaradi svoje velikost in lokacije velja za enega
najpomembnejših športnorekreacijskih objektov v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Dopoldne služi športni vzgoji učencev, kasneje pa je brezplačno na voljo posameznikom in
športnim ter drugih društvom za treninge, turnirje in tekmovanja. Občina se bo zato še
naprej trudila pri pridobivanju zunanjih sredstev za omenjeni projekt – do 7. 12. 2020 ima
namreč čas, da ponovno vloži vlogo za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin v
naravi; tokrat za leto 2021.
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