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Kot vse kaže, smo korak bližje temu, da v Murski Soboti dočakamo pokrit plavalni bazen
in prenovo Fazanerije ter kopališča. Projekt, katerega vrednost je okoli 26 milijonov
evrov, se je znašel na seznamu pomembnih investicij.

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 določila seznam pomembnih
investicij, ki se bodo lahko še dopolnjevale.

Posodobitev stadiona in kopališča

Med prijavljenimi projekti najdemo tudi projekt 'Športno rekreacijski center
Fazanerija' (ŠRC Fazanerija), vreden 26 milijonov evrov.
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"Projekt ŠRC Fazanerija prioritetno pomeni posodobitev mestnega stadiona in
posodobitev mestnega kopališča s pokritim plavalnim bazenom. Pred nekaj leti je že bila
na mestnem stadionu Fazanerija izvedena nadstrešitev obstoječih tribun, dograjen je bil
objekt garderob in uprave.

V predlogu investicijskega projekta je predvidena dograditev manjkajočih tribun za
sklenitev obroča tribun in nadstrešitev le-teh v sistemu, enakem obstoječemu," so nam
uvodoma povedali na občini, kjer so se s prijavo projekta odzvali na poziv ministrstva.

Fazanerija z osem tisoč sedišči

V soboškem prvoligašu si ob tem prizadevajo tudi, da bi premestili glavno igrišče bliže
glavni tribuni, uredili drenažni sistem na travnati površini z ureditvijo namakanja in
ogrevanja s termalno vodo, izvedli hibridno travnato igrišče po sistemu šivanja ter
povezali glavno in severno tribuno ter na vzhodni strani stadiona zgradili novo
tribuno. 

"Cilj je, da je na Fazaneriji vsaj osem tisoč sedišč. Za omogočanje treningov tudi mlajših
selekcij so planirana tudi pomožna igrišča za treninge. Zaradi slabega stanja trave in
pomanjkanja površin za vadbo in tekme je potrebno pristopiti k rekonstrukciji velikega
nogometnega igrišča v Fazaneriji v Murski Soboti. Urejene površine bi imele ustrezno
drenažo in bi zagotavljale kvalitetne pogoje za vrhunske rezultate nogometnega kluba in
izvajanja tekem na različnih rangih". 

Novi vhod z ureditvijo vhodne ploščadi

Za funkcioniranje mestnega stadiona je pomembna tudi primerna dostopnost. Zato
je previden tudi novi vhod z ureditvijo vhodne ploščadi v osi stadiona med Kopališko
ulico in mestnim stadionom. Ploščad bi lahko, po besedah občine postala tudi jedro
vseh komunikacij sistema, prav tako se jo lahko pomično nadstreši, prostor pa ob tem
postane prizorišče poletnih prireditev. 

"Investitor Mestna občina Murska Sobota želi s soudeležbo drugih finančnih virov z
navedenimi ureditvami na mestnem stadionu doseči namen, da se bodo lahko s strani
nogometnih selekcij odvijali skozi celo leto treningi ter tekme na vseh nivojih, saj mora
biti rekonstrukcija v skladu s standardi UEFA". 
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Bomo dobili tudi pokriti plavalni bazen?

Mestna občina Murska Sobota prav tako nima pokritega plavalnega bazena, o čemer je
bilo v preteklosti že precej govora. Tako je onemogočeno plavanje čez celo leto. 

"Po idejni zasnovi za prenovo mestnega kopališča je predvidena sanacija obstoječega
olimpijskega bazena, izvedba objekta s pokritim bazenom, izvedba zunanjega bazena s
toboganom, ureditev garderob in gostinstva z izkoristkom nadstrešnic obstoječih
paviljonov garderob ter ureditev zunanjih površin. Predvideno je ogrevanje pokritega
plavalnega bazena z odpadno geotermalno vodo". 

Dvig kvalitete športa v regiji

S prenovo obeh obstoječih športnih objektov in popestritvijo ponudbe, bi to lahko
pomenilo dvig kvalitete tovrstnega športa v regiji, obenem pa bi celotno območje
Fazanerije postalo atraktivnejše za kasnejši razvoj novih vsebin, pravijo na
občini, kjer so ob tem izpostavili glavne cilje investicijskega projekta. To so:
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zagotoviti potrebne športne površine ustrezne kakovosti za izvajanje dejavnosti
nogometa in plavanja ter izvedbo rekreacije,
izboljšati pogoje za tekmovanje in vadbo tako prvega moštva NŠ Mura kot tudi
ostalih mlajših selekcij in ženskih nogometnih ekip,
omogočiti pogoje izvajanja plavanja skozi celo leto ter izboljšati pogoje plavanja
kakovostnega športa kot tudi rekreativnega plavanja, 
omogočiti tekme in treninge številnim mlajšim selekcijam obeh športnih
dejavnostih,
izboljšati pogoje za vzdrževanje igrišča (drenažni sistem, namakalni sistem,
uporaba obnovljivih virov – zbiranje meteornih vod za zalivanje igrišča, izraba
termalne vode za segrevanje površine pozimi), 
z uporabo odpadne geotermalne vode izboljšati vadbo plavalcem tudi v zimskem
času, 
z ureditvijo športno rekreacijskih površin bi celotno območje Fazanerije pridobilo
na urejenosti in izgledu, 
z ureditvijo površin bi se povečalo število uporabnikov, razvijal bi se športni
turizem v občini in širše, - zagotoviti dostopnost zunanjih športnih površin tudi
drugim športnim panogam 

Dela bodo potekala po fazah

Izvedba del je predvidena fazno, in sicer med leti 2022 in 2027. Seveda je vse
odvisno tudi od zagotovitve finančnih sredstev, poleg virov Mestne občine Murska
Sobota tudi iz drugih sofinancerskih virov, zaključujejo na občini.
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