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Če boste vprašali navijače Mure, je Fazanerija kakopak kultni stadion, nekaj posebnega,
a tudi privrženci črno-belih se prekleto dobro zavedajo, da je daleč od tega, da bi
zadostil vsaj minimalnim standardom Uefe na malce višji ravni.

O tem, kaj Fazanerija pomeni navijačem Mure, ni treba posebej razpredati, a tudi
marsikateri ljubitelj nogometa na Slovenskem z užitkom pride v prekmursko prestolnico
zaradi nogometa. "Ker ima stadion nekaj prvinskega,"  je pogosto slišati ob hkratnih
številnih pohvalah na račun ozračja, ki ga je mogoče doživeti na soboških tribunah.
Ampak roko na srce je prvinskosti vendarle preveč, kar najbolj pride do izraza na
mednarodnih preizkušnjah. Predstavniki Uefe morajo za zeleno luč za organizacijo
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tekme na vsaj eno oko zamižati že v zgodnji fazi evropskih kvalifikacij. Če ne bi bilo
koronakrize, če bi bile vstopnice v prodaji, PSV denimo ne bi mogel gostovati v Murski
Soboti.

Ker je kljub vsej všečnosti, ki jo premore Fazanerija, pomanjkljivosti preprosto preveč.
Ne le na stadionu, ki ga imajo muraši v najemu in ga vzdržujejo, temveč tudi ob njem.
Črno-beli so v preteklem obdobju sicer poskrbeli za kar nekaj kozmetičnih popravkov, v
katere so vložili nemalo sredstev, toda večji projekti so kakopak v domeni lastnika –
mestne občine.
Koronakriza je seveda naredila svoje, je močno oteževalna okoliščina, vendar ne sme
biti potuha, ne sme biti izgovor. Če ekipa dela korake naprej na tekmovalnem področju
in klub v organizacijskem ustroju, bo potrebno nekaj ukreniti tudi na področju
izboljšanja infrastrukture. V nastalih razmerah takoj in zdaj bržčas ne bo šlo, to je
razumljivo, a treba se je vsaj ustrezno pripraviti na spet neke boljše čase, ko bo to
mogoče. Treba je pripraviti načrte za ustrezni odziv, ko bo napočil trenutek za to, za zdaj
jih ni.
Obstaja le idejna zasnova za posodobitev stadiona v nekaj fazah do dokončne podobe,
vendar je to za zdaj vse. In gre za klubsko zasnovo, po naših informacijah občina še
vedno nima pripravljenega projekta, s katerim bi lahko nemudoma začela črpati
sredstva na morebitnih razpisih.
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Tudi tako zelo želeni vadbeni center je oddaljen 'svetlobna leta', povrhu ni zelo daleč
dan, ko bo Mura ostala brez tako imenovane 'Grbavice' oziroma vadbenih površin, ki jih
uporabljajo mlajše selekcije, alternative vsaj za zdaj ni na vidiku. Vsekakor se bo treba
zdramiti in nekaj postoriti, občina pa bi lahko najprej dobro voljo pokazala vsaj z
ureditvijo dovozne poti do Fazanerije, ki je vse bolj nevzdržna. Na njej se dnevno 'obrne'
vsaj 200 avtomobilov, ko starši otroke vozijo na trening in domov, da o razmerah, ki
smo jim (bili?) priča ob množičnih obiskih tekem, niti ne govorimo. Tudi parkirišče je
poglavje zase, v bistvu ga ni. Idejni projekt, kako bi bilo to mogoče rešiti, je resda
pripravljen, ampak za zdaj ostaja zgolj pri obljubah občinskih mož, storjenega ni bilo še
nič. In če bo pri tem ostalo – ne le v primeru parkirišč in dovozne poti –, če odgovorni
od besed ne bodo prešli k dejanjem, če ne bodo pokazali dobre volje, prekmurski hram
nogometa vsem, ki so tako ali drugače povezani z Muro in na katerega so kljub vsemu še
vedno ponosni, kmalu ne bo več v ponos ...
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