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Zadeva: Bazen Ilirija 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

V javnosti odmeva prenova bazena Ilirija, ki je že druga načrtovana prenova v mestu, ki je prenova 

zgolj po imenu, saj gre sodeč po načrtih, ki smo jih lahko zasledili, za velikansko novogradnjo na 

mestu bazenskega kompleksa Stanka Bloudka, načrtovalca in idejnega očeta Ilirije.  

Kopališče Ilirija spada skupaj s Plečnikovim stadionom, ki mu je namenjena podobna usoda, med 

najpomembnejše spomenike športne in kulturne dediščine pri nas. Od starega bazena bo ostala le 

lupina vhodne stavbe, pa še ta z vsaj deloma spremenjenimi okenskimi odprtinami. Rekonstruirana 

bo ena kabina (sedaj so nanizane ob robu bazena in lepo ohranjene), zgrajen bo nov 50-metrski bazen 

s tribunami, v stari stavbi bodo urejene savne, v spodnjem nivoju, deloma pod velikim bazenom, bo 

25-metrski bazen, letno telovadišče bo zmanjšano na eno četrtino. Na prostoru zelenice med to linijo 

in progo bo zgrajen troetažni kompleks s telovadnicami. Vse skupaj, vključno s staro stavbo, bo 

pokrito z velikansko streho, pod današnjim letnim telovadiščem pa bo nekaj nadstropij garaž. 

Mesto bi se moralo zavzeti za nepridobitno rabo tega prostora in bazen v čim bolj neokrnjeni podobi 

ohraniti za rekreativno plavanje in treninge, tekmovalni bazen pa graditi na drugem mestu. Podobno 

bi za rekreacijo meščanov lahko služil Plečnikov stadion. Glede na zahtevnost projekta in za dejstvo, 

da gre v tem primeru za pokrit bazen v slogu komercialnih bezenskih kompleksov, lahko 

domnevamo, da bo tudi vstopnina višja in tako namenjena le mestni eliti, nikakor pa ne bo 

pripomogla k popularizaciji plavanja. Bazen je bil že sedaj velika turistična atrakcija in bi bil 

prenovljen v svoji originalni podob, še veliko bolj privlačen. Letno telovadišče je služilo rekreaciji 

okoliških šol, sedaj pa bi iz 400-metrske tekaške steze nastala veliko krajša, morda dolga kakšnih 150 

metrov. Uničen bo tudi zeleni pas, ki mesto ščiti pred umazanijo in hrupom železnice. Še ena garažna 

hiša v središču mesta je odveč, če želimo promet obdržati na mestnem obrobju. 

Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja. Zakaj ste se odločili za takšno veliko investicijo, 

ki bo prekrila staro arhitekturo? Kako boste poskrbeli, da bo bazen dostopen vsem prebivalcem 

Ljubljane? Ali je predvidena prenova v skladu s smernicami zavoda za varstvo kulturne dediščine? 

Ali so bile podane pripombe s strani ZVKDS in če so bile, ali so bile te v celoti upoštevane? Kako je 

predvideno, da bodo prenovljeno stavbo uporabljale tudi okoliške šole?  

Tovariški pozdrav, 

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 

 

 

 

 


